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É A SAÚDE,
ESTÚPIDO!
Vacinação e estímulos à economia andam 
juntos; Brasil fica para trás em ambos.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

HOMEM QUE BATE
EM MULHER
Discussão nos tribunais sobre conversão, 
em cestas básicas, da condenação penal. 
Por Mônica Gusmão, página 4

VAMOS EQUILIBRAR O 
CAMPO POLÍTICO?
Mulheres, é hora de pensar fora da caixa, 
romper a sub-representatividade.  
Por Renata Abreu, página 2

Vendas de 
cimento sobem 
e preços
sofrem pressão

As vendas de cimento em fe-
vereiro totalizaram 4,7 milhões 
de toneladas, um crescimento de 
14% em relação ao mesmo mês 
de 2020, divulgou o Sindicato Na-
cional da Indústria de Cimento 
(SNIC). No ano o setor acumula 
um crescimento de 11,8% compa-
rado com a baixíssima base regis-
trada no mesmo período do ano 
passado em razão das fortes chu-
vas. Outro fator foi a ausência dos 
feriados de Carnaval, o que levou 
fevereiro deste ano a ter mais dias 
úteis.

Existe hoje uma pressão global 
sobre os preços das commodities, 
afetando diretamente o setor de 
cimento.

“A forte pressão no preço das 
commodities está afetando o 
mundo e no Brasil a situação se 
agrava em razão da acentuada 
desvalorização do real”, explica-
Paulo Camillo Penna, presidente 
do SNIC.

Produtividade 
na indústria 
cai com menor 
produção

A produtividade do trabalho na 
indústria de transformação bra-
sileira recuou 0,6% em 2020 em 
comparação com 2019, segundo 
a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), em sua pesquisa 
Produtividade na Indústria. Esse 
indicador representa o volume 
produzido pelas fábricas dividido 
pelas horas trabalhadas na produ-
ção. A pesquisa mostra que houve 
queda de 4,6% do volume de bens 
produzidos, acompanhada de re-
dução de 4,1% das horas trabalha-
das.

De acordo com Samantha 
Cunha, economista da CNI, é im-
portante entender que essa queda é 
conjuntural, provocada pelos efei-
tos da pandemia do novo corona-
vírus na economia. Ela reflete mu-
danças no ritmo de produção pelas 
empresas e de esforço dos trabalha-
dores, para fazer frente a queda da 
demanda. A produtividade do tra-
balho não apresentava queda desde 
2014 quando recuou 0,3%.

Fachin libera Lula:
bomba de efeito retardado
De imediato, Bolsa desaba e dólar acelera

Uma frase do ministro 
Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Fede-

ral, é ilustrativa da decisão tomada 
nesta segunda-feira: “Embora a 
questão da competência já tenha 
sido suscitada indiretamente, é a 
primeira vez que o argumento re-
úne condições processuais de ser 
examinado diante do aprofunda-
mento e aperfeiçoamento da ma-
téria” pelo STF.

Com três anos de atraso, foram 
anuladas todas as decisões toma-
das pela 13ª Vara Federal de Curi-
tiba (PR) nas ações penais contra o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Como consequência, ficam 
anuladas as condenações proferi-
das e Lula volta a ser ficha limpa. 
Fachin ordenou que os casos se-
jam reiniciados na Justiça Federal 
do Distrito Federal. A ainda vai ao 
Colegiado.

A bomba, que repercutiu no 
mundo inteiro, muda o quadro 
político. O alcance da explosão, 
porém, ainda é impossível preci-
sar. Há muitos “se” em qualquer 
análise.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
vê na decisão uma forma de sal-
var o ex-juiz Sergio Moro – e, por 
extensão, as condenações da Lava 
Jato. Para Fachin, ficam prejudica-
dos 10 habeas corpus e 4 reclama-
ções apresentadas pela defesa do 
ex-presidente, entre eles a ação 
em que questiona a suspeição de 
Moro. A colunista Mônica Berga-
mo, citando ministros da 2ª Tur-

ma do Supremo, vê resistências a 
essa tese.

Para o Partido dos Trabalhado-
res, a anulação das condenações 
coloca Lula nas eleições do ano 
que vem. Aliados, como Guilher-
me Boulos (PSOL) e o governa-
dor do Maranhão, Flávio Dino, 
não avaliam que a candidatura do 
ex-presidente exploda a frente de 
esquerda que se pretende cons-
truir em 2022. Discorda disso o 
ex-candidato Ciro Gomes.

Para os que pretendiam ocupar 
um espaço ao centro, a absolvição 
de Lula antecipa os passos de algo 
no estilo “Nem Miro, nem San-
dra, para seu governo, Moreira 
Franco”, slogan do candidato da 
direita nas eleições de 1982 no Rio 
de Janeiro (deu Brizola na cabeça).

O possível candidato Luciano 
Huck tuitou: “No Brasil, o futuro 
é duvidoso e o passado é incerto. 
Na democracia, a Corte Suprema 
tem a última palavra na Justiça. É 
respeitar a decisão do STF e re-
fletir com equilíbrio sobre o mo-
mento e o que vem pela frente. 
Mas uma coisa é fato: figurinha 
repetida não completa álbum.”

O futuro é mais duvidoso por-
que não há consenso sobre o 
julgamento na justiça do DF: se 
começará do zero ou se poderá 
utilizar as peças da justiça do Pa-
raná e ir direto às alegações finais. 
Neste caso, Lula poderia voltar 
a ser condenado, em um proces-
so célere, como foi em 2017/18, 
e impedido novamente de ir à 
disputa às vésperas da eleição. A 

reutilização, porém, é arriscada e 
poderia levar a nova anulação.

Na opinião de Matheus Fali-
vene, advogado doutor e mestre 
nas áreas de Direito Penal e Di-
reito Penal Econômico, a decisão 
de Fachin está correta do ponto 
de vista jurídico. “No Código de 
Processo Penal Brasileiro não está 
previsto o ‘juízo universal de com-
bate à corrupção’, como existe na 
Itália, que foi palco da operação 
Mãos Limpas, a inspiração da La-
va Jato no Brasil”, explica.

Com a decisão de Fachin, a 
Bolsa de São Paulo intensificou 
a queda que já vinha ao longo 
do dia e desabou 3,98%, aos 
110.611 pontos. O dólar co-
mercial fechou a R$ 5,778, alta 
de 1,67%. Não será surpresa se 
o movimento inverso acontecer 
nesta terça-feira.

Certo mesmo é que Lula será 
candidato. Foi assim em todas as 
ocasiões em que a legislação per-
mitiu ao PT. Mesmo em 2018, só 
passou o bastão para Fernando 
Haddad às vésperas da eleição, 
quando foram fechadas todas as 
portas jurídicas.

Coincidência ou não, nos últi-
mos dias apareceram pesquisas 
que mostram o ex-presidente co-
mo o mais forte em uma dispu-
ta contra Bolsonaro. Uma delas 
mostrava Lula com maior poten-
cial de voto (votariam com cer-
teza ou poderiam votar) e menor 
rejeição, 12 pontos à frente e 12 
atrás do atual presidente, respecti-
vamente. Página 3

Aumento de 
operações de 
IPO acirra 
debate sobre IR

O crescimento dos lançamen-
tos primários de ações (IPO, sigla 
em inglês) acirra a discussão sobre 
a alíquota a ser aplicada pela Re-
ceita ao contribuinte que obtiver 
ganhos neste tipo de operação. 
Empresários têm recorrido à Jus-
tiça Federal para a aplicação de 
alíquota fixa de 15% sobre o Im-
posto de Renda, em vez de serem 
tributados pela tabela do Leão, 
que varia de 15% a 22,5%. A Justi-
ça já concedeu duas liminares em 
favor de contribuintes.

Na visão do advogado Luís 
Márcio Bellotti Alvim, do Lima 
Netto Carvalho Abreu Mayrink 
Sociedade e Advogados, a tese 
tributária é importante e pode re-
presentar economia para o contri-
buinte envolvido em operações de 
IPO, que poderá buscar a diferen-
ça já paga com a alíquota acima 
de 15% ou prevenir a imposição 
dessa obrigação no futuro.

O advogado tributarista lem-
bra que 2020 foi especial para a 
B3: foram 28 operações de IPO 
na bolsa brasileira, o maior núme-
ro de ofertas iniciais em 18 anos 
(atrás apenas de 2007, quando 
foram feitos 64).

Ricardo Stuckert/ABr

RESILIÊNCIA EM 
TEMPOS DE
ESTICA E PUXA
Por Priscila 
Valério, 
página 2
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Vamos equilibrar o campo político? Resiliência  
em tempos de  
estica e puxa

Desafios da pandemia serviram  
de lição ao mercado imobiliário

Por Renata Abreu

Dia 8 é o Dia In-
ternacional da 
Mulher. Março é 

o mês das mulheres. E nes-
te período a reflexão corre 
solta, embora tenhamos de 
pensar nas mulheres todos 
os dias do ano, todas as se-
manas, todos os meses, num 
esforço coletivo e contínuo 
para mudar uma visão do 
mundo tão antiga e enrai-
zada na sociedade: mulher 
não gosta de política, e po-
lítica é lugar para homem. 
Que bobagem!

Fomos acostumadas, des-
de a infância, a lidar com as 
diversas atividades cotidia-
nas que nos são atribuídas. 
Quando crianças, fomos 
ensinadas que um dos nos-
sos papéis na sociedade é 
o cuidado. E cuidar é fazer 
política! Conversar, expres-
sar opiniões e entender o 
ponto de outra pessoa, isso 
é fazer política!

Não somos do grito, te-
mos um jeitinho diferente 
de fazer as coisas, mais ca-
ridoso, cuidador, ouvimos 

mais e dialogamos mais. É 
o lado maternal fazendo a 
diferença na sociedade. A 
superação feminina é cor-
riqueira, e assim somos em 
qualquer ambiente.

Trazemos para a vida pú-
blica o carinho, a atenção 
e a dedicação que sempre 
tivemos com nossos fami-
liares, filhos, marido… Por 
isso, é importante termos 
representatividade feminina 
no poder, para que a nossa 
voz seja mais ativa e eficaz.

E foi justamente esses 
atributos e qualificações 
que fizeram com que eu 
identificasse os problemas 
e a realidade diversificada 
do nosso país, conseguin-
do avançar em propostas 
que dão mais segurança à 
mulher e que resultaram 
em duas leis já em vigor no 
Brasil. Uma transforma em 
crime a importunação se-
xual, com pena de prisão, 
e a outra, determina a co-
municação imediata às au-
toridades policiais de casos 
de indícios ou violência em 
vítimas atendidas nas redes 
pública e privada de Saúde.

Lado maternal que pro-
jetou para o mundo a ex-
-chanceler alemã Angela 
Merkel. Ela era chamada 
carinhosamente de ‘Mutti’, 
que significa mãe, aquela 
que faz os problemas de-
saparecerem, que protege, 
que ampara, que cuida. Du-
rante os quase 16 anos no 
poder, Merkel sempre falou 
diretamente com a popula-
ção, trazendo mais confian-
ça em seu trabalho ao longo 
dos anos. E deixou o cargo, 
em janeiro deste ano, com 
90% de aprovação.

Eu sou apaixonada por 
política, e cada vez mais en-
volvida e confiante em fazer 
uso desta que é a melhor fer-
ramenta de transformação 
social do nosso país. Sim, o 
caminho não é fácil. Tem a 
dor de deixar os filhos du-
rante a semana quando se 
está trabalhando em Brasí-
lia. Política é um ambiente 
desgastante e desigual para 
as mulheres, porque preci-
samos conciliar a dupla ou 
tripla jornada de trabalho e 
os afazeres domésticos e fa-
miliares. Mas é gratificante.

Já avançamos muito no 
Brasil. Hoje, estamos presen-
tes no mercado de trabalho, 
nas universidades, somos 
a maioria da população e a 
maioria dos eleitores do país. 
Mas ainda somos sub-repre-
sentadas nas três esferas de 
governo. Precisamos aumen-
tar nossa presença também 
nos espaços onde as decisões 
são tomadas, para que a maio-
ria das mulheres (e nossas lu-
tas) deixe de ser invisível aos 
olhos dos agentes públicos.

Quando uma mulher de-
fende os direitos das mu-
lheres, ela incentiva outras a 
ingressarem na política e a 
defenderem também. Quan-
to mais mulheres tomam 
decisões no campo político, 
mais escolhas são feitas a 
partir da nossa visão.

Mulheres, é hora de pen-
sar fora da caixa, romper a 
barreira da sub-representa-
tividade feminina e equili-
brar o jogo no campo polí-
tico. Topam?

Renata Abreu é presidente nacional 
do Podemos e deputada federal por 

São Paulo.

Por Giuliano 
Milano

Os desafios trazi-
dos pelo ano de 
2020 ensinaram 

aos profissionais do merca-
do imobiliário que é muito 
importante estar preparado 
para mudanças repentinas e 
ser flexível para se adaptar a 
todas elas e seguir em fren-
te. Neste ano que se inicia 
não se pode afirmar que as 
dificuldades acabaram e elas 
vão desde o trabalho remo-
to e a necessidade de adesão 
de novas tecnologias para 
visitas online e gestão imo-
biliária até a confirmação 
da perspectiva de volta do 
aquecimento da economia. 
Nesse sentido, 2021 já mos-
tra alguns caminhos para o 
crescimento e entre eles es-
tá a baixa taxa Selic (Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia) e o lançamento 
do programa Casa Verde e 
Amarela.

Atualmente, a Selic está 
em 2% ao ano, sendo a me-

nor da história do país. As 
sucessivas reduções servi-
ram para frear a recessão no 
mercado imobiliário. Ainda 
que não seja possível ga-
rantir que permaneça neste 
patamar ao longo de todo 
o ano, a expectativa para 
o mercado imobiliário em 
2021 é que não tenha uma 
grande alta, ficando em tor-
no dos 2,75% ao ano. Por-
tanto, esse é o melhor mo-
mento para vender imóveis.

Outro incentivo é o pro-
grama do governo federal 
Casa Verde e Amarela, que 
entra como substituto do 
Minha Casa Minha Vida. 
Nesse novo formato, o fo-
co está em três frentes: fi-
nanciamento imobiliário, 
regularização fundiária e 
melhoria habitacional, pos-
sibilitando também a refor-
ma e ampliação de casas.

Além disso, destaca-se 
ainda a herança desse perí-
odo de isolamento: a busca 
por um novo tipo de imó-
vel, mais voltado para a 
população de maior poder 

aquisitivo. Com tanto tem-
po de reclusão, as pessoas 
passaram a valorizar ainda 
mais a estrutura que o lar 
pode oferecer. Não será sur-
presa o aumento de buscas 
por área de lazer completa 
e espaços mais distantes 
dos grandes centros, já que 
grande parte das empresas 
adotou o home office até o 
fim do estado de pandemia 
ou permanentemente.

Um ponto de atenção pa-
ra 2021 é que mesmo com 
a flexibilização das medidas 
de isolamento, os lançamen-
tos virtuais devem continuar 
simultaneamente com os fí-
sicos. De toda forma, assim 
como em uma edificação, 
em que não existe um pi-
lar mais importante do que 
outro, a metodologia para 
um lançamento imobiliário 
bem-sucedido também está 
calçada em três pilares que 
são igualmente importantes 
e que precisam estar alinha-
dos em qualquer estratégia: 
análise, planejamento e exe-
cução. Seja o lançamento 

físico ou virtual.  E para 
construí-los são necessárias 
algumas reflexões.

De que adianta idealizar 
um planejamento minucio-
so e detalhado se os dados 
de mercado não forem as-
sertivos o suficiente quando 
levantados na fase de análi-
se? De que adianta ser super 
assertivo na etapa de análi-
se, mas na hora da execução 
não seguir o passo a passo 
de forma correta? E se che-
gar na fase de execução e lá 
na frente descobrir que to-
do o planejamento foi feito 
com base em um público-
-alvo errado?

Temos, portanto, inúme-
ras oportunidades com as 
mudanças decorrentes de 
2020, mas o trabalho preci-
sa ser conduzido conforme 
foi minuciosamente plane-
jado e de forma orquestra-
da com o time para evitar 
tropeços na caminhada pelo 
ano que se inicia.

Giuliano Milano é CEO e fundador 
da VGV SA.

Por Priscila Valério

Na atualidade, o ser 
humano é atraves-
sado por situações 

socioeconômicas de com-
plexidade maior, mudanças 
ou adiamento de projetos; 
precisa lidar com o fracasso, 
doença, frustração e perdas 
em âmbitos diversificados 
da vida, gerando impacto 
em seu estado psicológico.

Período em que tem si-
do esticado até o limite do 
suportável na dinâmica de 
acontecimentos sem linea-
ridade, feito prova desafia-
dora de vida. Ocasionando 
sequela emocional, cuja a 
habilidade da resiliência é 
uma questão de sobrevivên-
cia na era do estica e puxa. 
Quem não possui essa habi-
lidade, é um ótimo momen-
to para desenvolvê-la.

Vivências estressoras
Avaliar uma situação co-

mo estressora depende dos 
recursos que cada um possui 
para enfrentá-la. Quando se 
fala de epidemia em saúde, 
mesmo as pessoas com mais 
recursos psíquicos para en-
frentar o estresse do uso de 
máscara, lavar as mãos, man-
ter distanciamento social, 
risco de ser contaminado e 
todos os outros fatores en-
volvidos o custo emocional 
pode ser alto.

Ao se perceber sem re-
cursos para lidar com o mo-
mento atual, muitos se sen-
tem vulneráveis. Sintomas 
de uma sociedade em que 
a regra do jogo é proteger 
a própria vida, trazendo a 
fragilidade à superfície. Ex-
posto à provas do mundo 
real para lidar com o cená-
rio atual, o resiliente tende 
a contornar as adversidades 
como parte do processo. 
Assim, nota-se com mais 
recursos para o enfrenta-
mento, e o estresse tende 
ser diluído.

Circunstâncias de vida
Em circunstâncias de vi-

da marcantes e de influên-
cia emocional, o resiliente 
encoraja-se para lidar com 
contextos que envolvam a 
administração de conflitos, 
competência emocional, 
disposição intrínseca, auto-
nomia, autoestima e repre-
sentações mentais positivas.

Como músculos do cor-
po em harmonia para con-
cluir um movimento satis-
fatório, a resiliência ganha 
corpo e expande a noção 
de limites, mesmo que o 

ser humano seja virado do 
avesso e sofra danos psí-
quicos e/ou físicos, ele está 
inclinado a voltar mais for-
talecido e melhor que antes.

Adversidade e 
adaptação

Adaptar-se é uma condi-
ção humana. Não percebe-
mos, mas nos adaptamos 
até ao que é ruim. Cito co-
mo exemplo o isolamento 
social, cumprido com mais 
aderência no início da pan-
demia.

Quantos de nós este-
ve em uma situação onde 
sentiu-se apequenado e 
lá permaneceu por longo 
período?!A nova era trouxe 
com ela inúmeras adversi-
dades e desafios surpreen-
dentes.

O resiliente vai se adap-
tar, suportar a pressão ad-
vinda de todos os lados, re-
sistir ao desespero e usar os 
recursos que possui.

Resiliência e 
saúde mental

A capacidade de se adap-
tar à mudança e se fortificar 
através dela estimula o ser 
humano a pôr em movi-
mento suas disposições psí-
quicas para sustentar a reso-
lução de percalços, reveses 
e conflitos maiores. Todos 
os recursos que temos de-
vem ser acionados e utiliza-
dos para que se fortaleçam 
a cada acesso.

Indivíduos mais resilientes 
tendem demonstrar isso em 
atitudes frente a dificulda-
de que pareça insolúvel para 
muitos. Ser otimista, usar a 
faceta do enfrentamento e 
estar predisposto a superar é 
indício de resilência.

A “tempestade em um 
copo d’água” é perfil do de-
sesperado, que não se atenta 
aos recursos que possui pa-
ra solucionar. Essas carac-
terísticas podem angustiar e 
esgotar a saúde mental.

Os tempos são de desor-
dem e caos. Porém, fomenta-
dor da resiliência. Mesmo com 
um cenário que a priori seja 
desfavorável, se faz necessário 
descortinar a mente da negati-
vidade que ronda a vida.

Visualizar os aprendiza-
dos, romper com padrões 
antigos, recomeçar, acal-
mar-se pensar na melhor 
atitude a ser tomada no mo-
mento. Vai esticar, supor-
tar e voltar mais resistente 
quem desenvolver a capaci-
dade de resiliência.

Priscila Valério é psicóloga.
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FATOS &
COMENTÁRIOS

Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

É a saúde (além da 
economia), estúpido!

Os exemplos, interno e externos, já deixaram claro 
que não existe contradição entre salvar as pessoas e 

reanimar a economia. Ao contrário: são exigências com-
plementares. Se não houver apoio a empresas e pessoas 
sem trabalho, a saúde não melhora; se não melhorar, a 
economia fica no buraco.

No Reino Unido, o avanço da vacinação já se reflete 
no ânimo de investir. Só que não basta. Para investimen-
tos se concretizarem, é necessário impulso do Estado. 
Nos EUA, Biden aprovou o pacote de US$ 1,9 trilhão, 
quer representará apoio aos desempregados, aumento do 
consumo e, se o governo norte-americano cumprir o pro-
metido, obras de infraestrutura, que puxarão a economia; 
se deixar tudo ser canalizado para Wall Street, os EUA 
patinarão.

Na China, o apoio ao mercado interno se dá conjunta-
mente a investimentos em produção e infraestrutura. As 
ações para eliminar a pobreza extrema atendem à questão 
social, mas também procuram criar renda que multiplique 
os empreendimentos.

No Brasil, uma visão com antolhos busca eliminar 
estímulos em nome da austeridade fiscal. Como se a 
queda na economia não resultasse em desemprego, menos 
impostos e realimentasse os problemas do orçamento. Se 
exemplo precisa, basta ver o que houve com a Previdência 
ano passado.

O momento é de pensar à frente, garantir a vacinação 
e apoiar empresas e trabalhadores. A dívida vai aumen-
tar? Sorte que pagamos ela em reais. Como já cansaram 
de demonstrar os economistas com a Moderna Teoria 
Monetária, isto não é um problema. Pisar no freio quando 
o necessário é acelerar, sim, pode levar a um desastre.

Pizza em disputa

Liminar concedida pela justiça gaúcha deferiu a cinco 
unidades franqueadas da Pizza Hut Brasil o não paga-
mento de royalties e verba de marketing à PHSR Master 
Franquia Ltda., ligada à IMC – International Meal Com-
pany, por descumprimento contratual.

Conforme Sandro Wainstein, advogado especializado 
em direito empresarial e que defende a franquia, a 
Pizza Hut Brasil mantém um modelo de negócio ultra-
passado e que vem gerando prejuízos. “Treinamento 
insuficiente, erros de estratégia e alinhamento nas ações 
de marketing e falta de suporte, entre outros aspectos, 
vêm prejudicando financeiramente a franquia’, explica 
Wainstein.

Cabe recurso à decisão da 16ª Vara Cível de 
Porto Alegre. O processo tem o número 5011177-
76.2021.8.21.0001/RS.

Rápidas

A FGV Educação Executiva realiza nesta terça o we-
binário “A nova dinâmica do setor de óleo e gás”. A con-
vidada especial será Heloisa Borges, diretora de Estudos 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE). Inscrições: evento.fgv.
br/setordeoleoegas *** O Festival Big Beat terá uma 2ª 
edição em formato híbrido, de 10 a 31 de março. Detalhes 
em festivalbigbeat.com.br  *** Até 31 de março, a Aasp 
oferece mais de 50 horas de eventos online voltados para 
mulheres. A programação completa está no site da As-
sociação (aasp.org.br). A maioria dos eventos é gratuita e 
depende de inscrição *** Felipe Ozório é o novo chefe  
de canais contratado pelo Accountfy para liderar o plano 
de fortalecer os negócios no Brasil e continuar sua expan-
são fora do país.

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

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores Sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - Sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. RJ, 10/03/2021. 

Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE: 33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei 
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada no dia 16 de março de 2021, às 09:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: alteração da composição do Conselho 
de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 08 de março de 2021. 
OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
Administração.

COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS BANCÁRIOS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS BANCÁRIOS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CNPJ 16.606.817/0001-48, no uso das
suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária a realizar-se à
rua Fonte da Saudade, 247/504, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22471-211,
por não haver acomodação suficiente na sede social, no dia 25/03/2021, às
18:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados em 1ª convocação, às
19:00 horas, com a presença de metade mais um dos cooperados, em 2ª
convocação; ou às 20:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10(dez)
cooperados, em 3ª e última convocação. Assuntos: AGO – 1. Discussão do
Balanço Patrimonial, DRE, Parecer do conselho fiscal, Destinação de Sobras/
Perdas, leitura, discussão e julgamento do relatório de administração, GEFIPS
e RAIS negativa do exercício de 2020, prestação de contas do exercício social
encerrado em 2020; 2-Eleição/Posse do Conselho Fiscal; 3- Assuntos Gerais.

RIO DE JANEIRO, 9 DE MARÇO DE 2021.
ANTONIO CARLOS TUCUMÃ DA SILVA – PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANCARJ

CNPJ 28.456.015/0001-88/NIRE 33400055853
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANCARJ, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede,
porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido
ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
20 de Marco de 2021, em primeira convocação às  09:00min  com a
presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados,
em segunda às 10:00min com  metade mais 01 (um)do número total de Coo-
perados Associados e em terceira e última às  11:00 min Convocação com a
presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre
as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Presta-
ção de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão;
3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas
no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apura-
das no Exercício do Ano de 2020. Rio de Janeiro/RJ, 09 de Marco 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
ROBERTO CARLOS BRAGA SOARES

Lula livre. Até quando?
Decisão protege Moro e os procuradores da Lava Jato 

O ministro do Supre-
mo Tribunal Fe-
deral (STF) Edson 

Fachin decidiu anular todas 
as decisões processuais to-
madas contra o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) pela Justiça Federal do 
Paraná dentro da Operação 
Lava Jato. Na mesma decisão 
em que declarou a incompe-
tência da 13ª Vara da Justiça 
Federal para julgar os pro-
cessos de Lula, considerou 
que todos os habeas corpus 
apresentados pela defesa do 
ex-presidente questionando 
a conduta da Justiça ficaram 
prejudicados, isto é, perdem 
a razão de ser e devem ser 
arquivados. Entre eles está a 
ação que levanta a suspeição 
de Sergio Moro.

A decisão, que derruba 
as condenações de Lula nos 
casos do Triplex do Gua-
rujá e do Sítio de Atibaia, 
reestabelece os direitos po-
líticos do petista. Ou seja, se 
ele não sofrer condenações 
em segunda instância no-
vamente até as eleições de 
2022, não estará impedido 
de concorrer à Presidên-
cia da República.  Agora, 
caberá à Justiça Federal do 
Distrito Federal analisar os 
quatro casos. A Lei da Ficha 
Limpa impede que o candi-
dato concorra caso tenha 
condenações criminais ou 
em alguns casos de impro-
bidade em segunda instân-
cia. No caso de Lula, o pro-
cesso começará a correr a 
partir da primeira instância.

Mas a Procuradoria Ge-
ral da República (PGR) 
pode recorrer da decisão, 
levando o caso para aná-
lise da Segunda Turma da 
Corte, que é composta por 
Fachin e ministros Carmen 
Lúcia, Gilmar Mendes, Ri-
cardo Lewandowski e Kas-
sio Nunes Marques. Se a de-
cisão de Fachin prevalecer, 
as acusações contra Lula 
deverão ser apreciadas pela 
Justiça do Distrito Federal 
e a tramitação volta à estaca 
zero. Juristas ouvidos pela 
BBC News Brasil destacam 
que, em tese, as provas pro-
duzidas até o momento po-
dem ser reaproveitadas pelo 
novo juiz que pegar o caso.

Proteger Moro

Integrantes da Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) querem julgar 
a suspeição do ex-juiz Sérgio 
Moro, mesmo após a decisão 
do ministro Fachin devolven-
do os direitos políticos de Lula. 
Segundo a jornalista Monica 
Bergamo, colunista da Folha 
de S. Paulo, a previsão é que 
o habeas corpus da defesa de 
Lula que pede a suspeição de 
Moro seja pautado ainda no 
primeiro semestre. “Os minis-
tros da 2ª Turma vão ter a pala-
vra final sobre a pertinência de 
que ela ainda seja analisada”, 
disse Bergamo.

O jurista e professor Pe-
dro Serrano acredita que a 
intenção do ministro Edson 
Fachin “não é declarada” na  

decisão em que anulou as 
condenações do ex-presi-
dente Lula  proferidas pela 
13ª Vara de Curitiba relacio-
nadas à Operação Lava Jato.

“Eu acho que a intenção 
do Fachin não é a declarada. 
Tecnicamente, ela é correta. 
A gente tem falado há anos 
que o Foro de Curitiba não 
é o competente para conhe-
cer não só o caso de Lula, 
mas desse universo todo. 
Mas obviamente o ministro 
Fachin tinha condições de 
ter reconhecido isso antes, 
e até de ter impedido o Lu-
la de ser preso. Então essa 
fundamentação vir agora, 
me parece que há uma falta 
de sinceridade do interlocu-
tor”, disse o advogado, em 
participação na TV 247 em 
live com juristas para co-
mentar o assunto.

“Para mim, o que leva ele 
a produzir essa decisão é uma 
necessidade de proteger Mo-
ro e os procuradores da Lava 
Jato dos efeitos de uma deci-
são que reconhecesse a par-
cialidade do juiz e a atuação 
dos procuradores. Portanto, 
isso teria um impacto muito 
grande na opinião mundial”, 
disse Serrano, que relatou 
acompanhar o debate fora 
do Brasil.

Para o ex-presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e membro 
da Associação Brasileira de 
Juristas pela Democracia 
(ABJD), Cezar Britto, os 
fatos trazidos após a Ope-
ração Spoofing teriam feito 

o ministro Fachin mudar 
de ideia. “Surpreendeu ele 
ter anulado também casos 
que não chegaram ao STF 
– e isso é totalmente corre-
to”, pondera. Para o jurista, 
tanto moro quanto o pro-
curador do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) Deltan 
Dallagnol forçaram o prin-
cípio chamado de “juízo na-
tural” para absorver o caso 
de Lula em Curitiba.

O procurador Deltan 
Dallagnol, responsável pela 
coordenação da força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba, 
ao comentar a anulação das 
condenações  buscou de-
fender a operação nas redes 
sociais, nesta segunda-feira. 
Nas redes sociais, internautas 
criticaram e zombaram do 
procurador e ainda previram 
a sua prisão diante dos cri-
mes revelados pela Vaza Jato.

Para o governador da 
Bahia, Rui Costa (PT), a ver-
dade começa a ser restabele-
cida com a decisão do minis-
tro Fachin de anular todas as 
condenações do ex-presiden-
te Lula pela Justiça Federal 
no Paraná relacionadas às in-
vestigações da Lava Jato. ‘Vi-
tória da Justiça. Vitória da de-
mocracia. A verdade começa 
a ser restabelecida com a de-
cisão do ministro Fachin de 
anular todas as condenações 
do ex-presidente Lula pe-
la Justiça Federal no Paraná 
relacionadas às investigações 
da Lava Jato. Vitória da Jus-
tiça. Vitória da democracia”, 
ressalto.
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Homem que  
bate em mulher

Vinha de algum tempo a discussão nos tribunais sobre 
se a conversão, em cestas básicas ou em prestação de 

serviços à comunidade, da condenação penal de homem 
que bate em mulher, não seria uma forma oblíqua de 
desvirtuar a Lei Maria da Penha e banalizar a agressão. Já 
era tempo de não mais se admitir penas de cestas básicas, 
prestações pecuniárias ou substituição da pena corporal 
por multa.

Sou da opinião que o homem que bate em mulher 
deve ser condenado e preso. Deve cumprir pena, além de 
responder pelos danos materiais, pelos lucros cessantes, 
isto é, por aquilo que a mulher razoavelmente deixou de 
ganhar se esteve impedida de trabalhar; deve ser condena-
do a responder pelo custo do tratamento médico, clínico 
ou psicológico, e de algum medicamento, fisioterapia ou 
prótese necessários em decorrência da agressão.

O foro estava repleto de casos de reincidência de agres-
sores. O homem agredia, a mulher denunciava, depois 
acordavam por cestas básicas ou prestação de serviços co-
munitários, seja por uma forma indecente de mercantiliza-
ção da agressão, seja por medo, seja por um amor doentio 
que ata e desata a relação, sempre nesse nível de agressão, 
e dois meses depois lá estavam de novo, com nova repre-
sentação da mulher.

Em comemoração ao Dia das Mulheres, separei alguns 
julgados importantes do STJ (Rodrigo Leite, sítio: meuju-
rídico.com.br):

1) Para aplicação da Lei Maria da Penha, é necessá-
rio que a violência doméstica e familiar contra a mulher 
decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no 
âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; 
decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A norma 
se destina às hipóteses em que a “violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher” é praticada, obrigatoriamente, seja 
no âmbito da unidade doméstica, seja familiar ou seja em 
qualquer relação íntima de afeto (art. 5º, I, II e III, da Lei 
n. 11.340/2006) – HC 500.627/DF, DJe 13/08/2019;

2) A caracterização da violência doméstica e familiar 
prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha) não exige a coabitação entre autor e vítima – Sú-
mula 600 do STJ;

3) A ação penal do crime de lesão corporal resultante 
de violência doméstica contra a mulher não depende de 
sua autorização; a ação é pública incondicionada – Súmula 
542 do STJ;

4) A Lei Maria da Penha pode incidir na agressão prati-
cada pelo irmão contra a irmã no âmbito familiar (AgRg 
no AREsp 1437852/MG, DJe 28/02/2020);

5) A Lei 11.340/06 buscou proteger não só a vítima 
que coabita com o agressor, mas também aquela que, no 
passado, já tenha convivido no mesmo domicílio, con-
tanto que haja nexo entre a agressão e a relação íntima de 
afeto que já existiu entre os dois. É irrelevante tempo da 
dissolução do vínculo conjugal para se firmar a competên-
cia do Juizado Especializado nos casos em que a conduta 
imputada como criminosa está vinculada à relação ínti-
ma de afeto que tiveram as partes (HC 542.828/AP, DJe 
28/02/2020);

O que o STJ quer dizer é o seguinte: aí, machões sul-
-americanos, se forem bater e espancar suas mulheres, 
companheiras, namoradas, vai ficar ruim, porque aí a 
gente vai ter de aplicar a lei e a cana vai ser dura!

Se o sujeito ainda usar o surrado jargão da “autolesão”, 
isto é, dizer que foi a própria vítima quem se machucou 
de propósito, não vai “colar”, a cana vai ser dura do mes-
mo jeito.

No mundo real, vocês estão mexendo com pessoas e 
vidas. Mexeu com uma, mexeu com todas! Tenho dito.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. JOÃO EDUARDO LIMA CHRISTIANES DE PÁDUA, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20258911 SSP/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o 
nº 110.892.947-86, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 
de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Diretor na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETO-
RA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62.  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Pro-
tocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por 
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na for-
ma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na 
página do Banco Central do Brasil na internet); selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licen-
ciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Des-
tino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ 
- Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro - CEP 20071-900 – Rio de Janeiro - RJ.  
digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 5 de março de 2021.

Abertura de empresas tem  
alta de 13,4% em novembro
De acordo com 

o Indicador de 
Nascimento de 

Empresas da Serasa Expe-
rian, foram criados 292.268 
mil negócios no país em 
novembro de 2020, um 
avanço de 13,4%, na com-
paração com o mesmo re-
corte do ano anterior. Este 
aumento foi impulsionado 
principalmente pelas socie-
dades limitadas, negócios 
que são formados por dois 
ou mais empreendedores, 
que totalizaram 40,3 mil no 
mês analisado. O aumento 
dos empreendimentos des-
ta natureza jurídica foi de 
quase 80%.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, 
mesmo que o nível de con-
fiança financeira de empre-
sários e consumidores não 
tenha sido integralmente 
restaurado aos níveis pré-
-pandemia, a abertura de 
um negócio continua sendo 
uma opção para aqueles que 
carecem de geração de ren-
da. O salto das sociedades 
limitadas transparece esse 
fato.

“Muitas vezes, abrir uma 
empresa com alguém po-
de ser um incentivo, tanto 

moral como financeiro, por 
isso as sociedades limita-
das vêm a calhar. Duas ou 
mais pessoas que perderam 
o emprego durante a crise 
econômica podem se juntar 
e começar a empreender, 
não só por vocação, mas 
por necessidade”.

O aumento na análise 
ano a ano também fez com 
que a representatividade 
das sociedades limitadas 
aumentasse cinco pontos 
percentuais, saindo de 8,8% 
em novembro do ano pas-
sado e atingindo 13,8% 
neste ano. Os MEIs, pelo 
grande volume de empresas 
já abertas na categoria, tive-
ram redução de 0,8 p.p. em-
presas individuais também 
tiveram queda, de 3,4 p.p.

Feita a análise por setor, 
o indicador revela no ano 
a ano que o comércio foi o 
segmento que mais cresceu 
(+27,2%) em novembro. 
Segundo Rabi, esse avanço 
pode ser justificado pela 
Black Friday e pelas festas 
de fim de ano, já que mui-
tos empresários costumam 
enxergar essa época como 
uma boa oportunidade para 
iniciar e alavancar novos ne-
gócios. Indústrias tiveram 

alta de 15,8% e serviços 
apenas 8,5%, ainda que a 
área se destaque no percen-
tual de representatividade. 
Ainda no mesmo recorte 
interanual todas as regiões 
apontaram crescimento. O 
destaque fica para Região 
Sul, que registrou alta de 
18,3% na abertura de em-
presas. Em seguida estão 
Norte (14,0%), Centro-
-Oeste (13,9%), Sudeste 
(13,5%) e Nordeste (7,9%).

A Serasa também reali-
zou um estudo para avaliar 
os impactos da pandemia 
nos negócios e os dados 
revelam que 90% dos pe-
quenos e médios empreen-
dimentos viram oportuni-
dades no período. Entre as 
áreas de maior espaço para 
desenvolvimento citadas 
pelos participantes estão 
aprender novas modalida-
des de vendas e/ou pres-
tação de serviços (38%), 
empreender e inovar (33%) 
e rever parcerias e fornece-
dores (33%).

Já quando se trata de fu-
sões e aquisições no Brasil, 
o setor da saúde movimen-
tou mais de US$ 1 bilhão 
em 2020. O mercado de 
saúde se prepara para um 

2021 promissor em relação 
às negociações de fusões e 
aquisições. No último ano, a 
despeito da crise decorren-
te do avanço da Covid-19, 
o país registrou 60 M&As. 
Essas operações movimen-
taram US$ 1,088 bilhão. Em 
2019, o setor realizou 73 
negociações, que somaram 
o montante de US$ 1,641 
bilhão. As informações são 
do levantamento realizado 
pela RGS Partners, bouti-
que de M&As que atua em 
todas as fases destes pro-
cessos.

“O movimento de con-
solidação do setor teve 
início em 2015, quando a 
legislação brasileira pos-
sibilitou investimentos de 
capital estrangeiro na as-
sistência à saúde no país, 
o que injetou mais capital 
nas empresas, que saíram 
às compras”, comenta Re-
nato Stuart, sócio da RGS 
Partners. “Percebemos um 
processo que ainda está em 
fase inicial, mas que pos-
sui um grande potencial de 
crescimento. Com o mer-
cado bastante aquecido e 
muitos players atentos ao 
setor, 2021 tem tudo para 
superar o último ano”, diz.

Aumenta consumo aos produtos 
de sex shop pelo público feminino

Pesquisa divulgada pelo 
portal de pornografia Por-
nhub, o Brasil é o segun-
do país no mundo com a 
maior proporção de acessos 
de mulheres no site, atrás 
apenas das Filipinas. No re-
latório divulgado em 2019, 
mostra que elas foram res-
ponsáveis por 39% dos 
acessos.

Outra pesquisa realiza-
da e divulgada pela revista 
Addictive Behaviors revela 
que, de 121 mulheres en-
trevistadas, 16% disseram 
assistir a conteúdos adultos 
mensalmente. Entre a mes-

ma quantidade de homens, 
a porcentagem foi de 47%.

Em 2019, os produtos 
de sexshop geraram fatura-
mento de R$ 14,1 milhões, 
cifra 55,5% maior que 2018. 
Durante o ano, foram rea-
lizadas 64,4 mil compras 
voltadas a essa categoria. O 
levantamento, divulgado no 
ano passado, foi feito pela 
empresa de inteligência de 
mercado Compre & Con-
fiea.

Ainda segundo os dados 
do levantamento, os ho-
mens foram responsáveis 
por 65% das compras feitas 

durante o ano passado, en-
quanto o público feminino 
realizou 35% das compras. 
O estudo apontou que as 
mulheres registraram cresci-
mento expressivo no volu-
me de compras nos últimos 
anos, ainda pese sua partici-
pação ser menor do que a 
do público masculino nas 
compras desses itens. Em 
2017, elas somavam apenas 
26% dos pedidos realizados 
e, 2020, já estavam em 35%. 
Por faixa etária, é possível 
perceber que a maior parte 
das compras é feita por con-
sumidores que têm entre 26 

e 35 anos (34,3%). Em se-
gundo lugar, estão os que 
têm até 25 anos (31,9%) e, 
em terceiro, aqueles com 36 
a 50 anos (25,8%). Por úl-
timo, os compradores com 
mais de 51 anos (8%).

Na divisão por regiões, o 
Sudeste lidera o volume de 
compras, com 66,9% dos 
pedidos. Logo depois, estão 
as regiões Sul e Nordeste, 
que aparecem com 13,1% 
e 10,1%, respectivamente. 
Por fim, Centro-Oeste é 
responsável por 7,3% das 
compras e o Norte fica em 
último, com 2,5%.

Cresce número de mulheres  
motociclistas no Estado de São Paulo

Com a pandemia e a ne-
cessidade de fechamento do 
comércio para a prevenção 
à Covid-19, a demanda por 
serviços de delivery cresceu 
e se tornou uma opção pa-
ra as pessoas que perderam 
ou tiveram a renda reduzi-
da. Em uma área majori-
tariamente masculina, as 
mulheres representam 25% 
do total de motociclistas 
no Estado de São Paulo e 
buscam seu espaço enfren-
tando desafios diários sobre 
duas rodas. Segundo dados 
do Detran-SP, de janeiro de 
2019 a janeiro deste ano, 
houve um aumento de 8% 

no número de mulheres 
habilitadas em todas as ca-
tegorias para a condução de 
motocicletas, passando de 
2,2 milhões para quase 2,5 
milhões.

Levantamento feito no 
ano passado pelo Infosi-
ga SP, banco de dados do 
Programa Respeito à Vida 
gerenciado pelo Detran-SP, 
apontou que somente 6,3% 
dos casos de acidentes de 
trânsito envolvem mulheres 
na direção (todos os mo-
dais), um percentual 16 ve-
zes menor do que o número 
de acidentes com homens 
ao volante. As condutoras 

do sexo feminino represen-
tam 40% dos motoristas de 
todo o estado, um total de 
cerca de 26 milhões de con-
dutores. De janeiro de 2016 
a janeiro de 2021, 407 moto-
fretistas homens perderam 
a vida no estado, enquanto 
entre mulheres motofretis-
tas três óbitos envolvendo 
acidentes foram registrados.

“O baixo número de mu-
lheres na categoria somado 
à prudência feminina con-
tribui para a baixa estatísti-
ca. As condutoras do sexo 
feminino definitivamente 
são mais prudentes no trân-
sito”, analisa Sílvia Lisboa, 

coordenadora do Programa 
Respeito à Vida.

No país, o número de mu-
lheres motociclistas cresceu 
96% em nove anos, de acor-
do com dados do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran), analisados pela 
Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo). Até novembro do ano 
passado eram 7,8 milhões, 
enquanto em 2011 elas so-
mavam 4 milhões de carteiras 
de habilitação na categoria A 
(que dá direito a conduzir 
motos).



Negócios & Empresas 5Monitor Mercantil   l  Terça-feira, 9 de março de 2021

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ: nº 23.791.563/0001-40

Demonstrações do Resultado para os exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Em reais - Centavos omitidos 

exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do Resultado Abrangente para os exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Em reais - Centavos omitidos 

exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Em reais - Centavos omitidos 

exceto quando indicado de outra forma)

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa, equivalentes de caixa 6 12.631.948 5.480.834
Contas a receber de concessionárias
e permissionárias 1.402.162 2.066.326
Ativo da concessão - Ativo de contrato 7 22.557.310 20.640.307
Impostos a recuperar 103.049 403.237
Despesas pagas antecipadamente 86.131 18.922
Outros 203.936 70.274

36.984.536 28.679.900
Não Circulante
Ativo da concessão - Ativo de contrato 7 155.410.051 151.609.164
Aplicação Financeira - 
 Conta Reserva BNDES 6 2.442.118 2.485.945
Depósitos Judiciais 20 8.286.895 -

166.139.064 154.095.109
Imobilizado líquido 8 73.364 17.995
Bens de direito de uso 8 100.063 187.604

173.427 205.599

Total do Ativo 203.297.027 182.980.608

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2020 2019
Passivo Circulante
Fornecedores 623.900 232.077
Financiamentos 9 4.284.516 3.675.852
Obrigações tributárias e previdenciárias 586.130 177.739
Provisão pesquisa e desenvolvimento 78.844 97.506
Adiantamento de clientes 507.398 622.706
Dividendos 13 2.337.617 2.240.588
Partes relacionadas 10 639.805 622.270
Obrigações trabalhistas 73.146 29.647
Passivo de arrendamento 11 46.759 82.353

9.178.115 7.780.738
Passivo Não Circulante
Financiamentos 9 104.251.385 94.590.853
Passivo de arrendamento 11 53.303 104.964
Impostos diferidos 12 25.089.152 22.037.815

129.393.840 116.733.632
Patrimônio líquido
Capital 13 42.474.716 42.474.716
Reserva de deságio de investimento 680.611 680.611
Reserva legal 1.403.736 911.606
Reserva especial de dividendos 2.089.538 2.089.538
Reserva de Lucros 18.076.471 12.309.767

64.725.072 58.466.238
Total do passivo e patrimônio líquido 203.297.027 182.980.608

Nota 2020 2019
Receita Líquida 15 27.001.580 23.708.650
Custos Operacionais 16 (3.400.087) (3.070.583)
Lucro bruto 23.601.493 20.638.067
Despesas gerais e administrativas 17 (1.695.525) (1.275.203)
Lucro operacional 21.905.968 19.362.864
Receitas financeiras 18 229.679 312.891
Despesas financeiras 18 (10.095.967) (11.129.166)
Lucro antes do imposto de 
 renda e contribuição social 12.039.680 8.546.589
Corrente 12 (600.595) (134.026)
Diferido 12 (1.596.484) 1.021.492
Lucro do exercício 9.842.601 9.434.055
Lucro por lote de mil ações 14 231,73 222,11

Ativo 2020 2019
Lucro do exercício 9.842.601 9.434.055
Outros resultados abrangentes - -
Lucro do exercício 9.842.601 9.434.055

Reserva de Reserva de Lucros
Capital  Deságio de Reserva   Reserva Especial de Reserva de Resultados

Nota Social  Investimento Legal Dividendos  Lucros  Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 45.474.716 680.611 439.903 2.089.538 5.588.003 - 54.272.771
Lucro do exercício - - - - - 9.434.055 9.434.055
Redução de capital (3.000.000) - - - - - (3.000.000)
Constituição de reserva legal - - 471.703 - - (471.703) -
Dividendos obrigatórios (25%) 13 - - - - - (2.240.588) (2.240.588)
Constituição de Reserva de Lucros - - - - 6.721.764 (6.721.764) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 42.474.716 680.611 911.606 2.089.538 12.309.767 - 58.466.238
Ajuste de exercícios anteriores - - - - - (1.246.150) (1.246.150)
Lucro do exercício - - - - - 9.842.601 9.842.601
Constituição de reserva legal - - 492.130 - - (492.130) -
Dividendos obrigatórios (25%) 13 - - - - - (2.337.617) (2.337.617)
Constituição de Reserva de Lucros - - - - 5.766.704 (5.766.704) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 42.474.716 680.611 1.403.736 2.089.538 18.076.471 - 64.725.072

Nota 2020 2019
(Reclassificado)

Lucro líquido antes do IR e CSLL 12.039.680 8.546.589
Ajustes por:
Receita de atualização de ativo de contrato 15 (24.897.442) (23.371.452)
Juros sobre empréstimo 
 de parte relacionada 10 - 6.439.631
Juros sobre empréstimos bancários 9 9.493.628 4.008.496
Provisão de P&D (18.662) 215.089
Depreciação e amortização 8 92.172 91.320
Outros 100.062 (5.779)

(3.190.562) (4.076.106)
Contas a receber de 
 concessionárias e permissionárias 664.164 162.624
Tributos compensáveis 300.188 104.743
Despesas antecipadas (67.209) 84.532
Outros (133.662) (21.983)
Depósitos Judiciais 20 (8.286.895) -
Ativo de contrato - ativo de concessão - (33.591)
Fornecedores 391.823 (223.775)
Obrigações tributárias e previdenciárias 566.019 (242.781)
Obrigações trabalhistas 43.499 (16.911)
Adiantamento de clientes (115.308) 620.359
Recebimento RAP - Receita anual permitida 19.179.552 20.901.255
Pagamento de Pis/Cofins 
 sob RAP - Receita anual permitida (60.597) (1.933.366)
Partes relacionadas 10 17.535 -
Outros passivos (82.253) -
Caixa gerado pelas operações 9.226.294 15.325.000
Juros pagos parte relacionada 10 - (13.615.677)
Juros pagos 9 (2.468.683) (2.700.410)
Imposto de renda e contribuição social pagos (489.023) (387.850)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 6.268.588 (1.378.937)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação Financeira - 
 Conta Reserva BNDES 6 43.827 (2.485.945)
Imobilizado 8 (60.000) (4.103)
Caixa líquido consumido 
 pelas atividades de investimento (16.173) (2.490.048)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento por 
 empréstimos a longo prazo 9 5.064.461 101.826.379
Pagamento de empréstimos partes relacionadas - (91.954.000)
Pagamento de empréstimos 9 (1.820.210) (1.978.463)
Pagamento de dividendos (2.240.588) -
Pagamento de obrigação de arrendamento 11 (104.964) (104.963)
Redução de capital - (3.000.000)
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de financiamento 898.699 4.788.953

7.151.114 919.968
Caixa e Equivalentes de 
 Caixa no Início do Exercício 6 5.480.834 4.560.866
Variação Líquida de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa no Exercício 6 7.151.114 919.968
Caixa e Equivalentes de 
 Caixa no Final do Exercício 12.631.948 5.480.834

1. Informações gerais: 1.1 Contexto operacional: A SPE Santa Maria Trans-
missora de Energia S.A. (“Santa Maria” ou “Companhia”), sociedade anônima 
de capital fechado, foi constituída em 21 de outubro de 2015 e tem como objeto 
social a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, in-
cluído a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do 
Sistema Integrado Nacional. A Companhia é diretamente controlada pela Terna 
Plus S.R.L - Itália e entrou em operação comercial em 3 de outubro de 2018. 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada em 3 de março 
de 2021 pela Diretoria e Conselho de Administração, e serão deliberadas em 
Assembleia Geral Ordinária até 31 de março de 2021. Concessão: Localizada 
no estado do Rio Grande do Sul, composta pela linha de transmissão Santa 
Maria 3 - Santo Ângelo 2, com extensão de 158 km, decorrente do edital de 
leilão no. 01/2015 Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), processo 
no. 48500.006132/2014-44. As informações básicas relacionadas ao Contato de 
Concessão são como segue:
Número Anos Prazo RAP [20/21] Índice de Correção
03/2016 30 18/01/2046 R$22.654.379 IPCA
Receita Anual Permitida (“RAP”): a prestação do serviço público de transmissão 
ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir 
da data de disponibilização para operação comercial das instalações de trans-
missão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”). Faturamento da receita de operação, manutenção e construção: 
pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a 
transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e cons-
trução, reajustado anualmente e revisado a cada cinco anos. Parcela variável: A 
receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, me-
diante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das 
instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de 
Prestação de Serviços de Transmissão (“CPST”). A parcela referente ao descon-
to anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de 
operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao período contí-
nuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive 
esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará 
sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 
318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do 
valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 
12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. Os primeiros 6 meses de 
operação comercial configuram período de carência, onde a parcela varável não 
é cobrada. Revisão Tarifária: Em conformidade com o contrato de concessão, a 
cada cinco anos, contado do primeiro mês de julho subsequente à data da assi-
natura do contrato, a ANEEL procederá à revisão tarifária periódica da RAP de 
transmissão de energia elétrica, com o objetivo de promover a eficiência e modi-
cidade tarifária. Cada contrato tem sua especificidade, mas em linhas gerais, os 
licitados têm sua RAP revisada por três vezes (a cada cinco anos), quando é 
revisto o custo de capital de terceiros. Os reforços e melhorias associados aos 
contratos licitados, são revisados a cada 5 anos. Também poderá ser aplicado 
um redutor de receita para os custos de Operação e Manutenção (“O&M”), para 
eventual captura dos Ganhos de Eficiência Empresarial. A primeira revisão tari-
fária da Companhia ocorrerá no ano de 2021. Extinção da concessão e reversão 
de bens vinculados: de acordo com o contrato de concessão, o advento do termo 
final do contrato determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultan-
do-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a as-
sunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, de 
pleno direito, a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens 
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados 
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, nos 
termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da concessão: a critério exclusivo 
da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o 
prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, me-
diante requerimento da Companhia. A Companhia deverá operar e manter as 
instalações de transmissão, em conformidade com a legislação e os requisitos 
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o 
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco e 
cumprir todas suas exigências. A licença de operação nº 0596/2018 emitida pelo 
órgão ambiental estadual FEPAM-RS em 03 de outubro de 2019 é condição 
necessária para a operação do empreendimento. 1.2 Pandemia do COVID-19: 
Em 29 de fevereiro de 2020, foram reportados pelo Ministério da Saúde os pri-
meiros casos do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil. Em menos de dois 
meses, a seriedade da crise de saúde pública é visível e seus efeitos econômi-
cos são considerados sérios. As estimativas mais recentes apontam para redu-
ção da ordem de 2,5% a 3% do PIB brasileiro em 2020, havendo estudos teóri-
cos, entretanto, suportando queda maior. O ponto comum dessas previsões é o 
reconhecimento da incerteza sobre como evoluirá a epidemia, e por quanto tem-
po o isolamento social será recomendado ou imposto. Os impactos da pandemia 
COVID-19 foram considerados, e ações mitigadoras, incluindo funcionários que 
trabalham remotamente em casa, permitem que as operações continuem funcio-
nando efetivamente. Outra medida adotada pela Companhia incluiu à aderência 
ao Stand Still, a um programa de suspensão do serviço da dívida por 6 (seis) 
meses, vigente a partir de maio até outubro de 2020, de forma a reforçar o caixa 
das concessionárias de transmissão para equacionar eventuais inadimplências 
que poderiam surgir. Ver mais detalhes em nota explicativa nº 9. Até este mo-
mento da crise não há indicações objetivas de perdas definitivas de crédito, con-
siderando, ainda, que a Companhia atua no setor que se refere a um serviço 
essencial. Também, no cenário atual, e com base nos acontecimentos e circuns-
tâncias conhecidas até a data da apresentação dessas demonstrações financei-
ras, não identificamos fatores que possam impactar a continuidade operacional 
da Companhia. 2. apresentação das demonstrações financeiras e principais 
práticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas inclu-
ídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orien-
tações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As 
demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de sua continuida-
de operacional. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em con-
trário. 2.1 Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis 
a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapres-
tações pagas em troca de ativos. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são men-
surados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia 
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 2.3 Uso de estimativas 
e julgamento: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de cer-
tas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contá-
beis da Companhia. Estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. 
Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As 
principais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo da conces-
são - Ativo de contrato: mensurado no início da concessão ao valor justo e pos-
teriormente mantido ao custo amortizado. A Administração da Companhia avalia 
o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac-
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se 
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e 
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a 
receita de construção, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. O saldo 
do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado a taxa de 
desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a remunera-
ção financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por conside-
rar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compo-
nente financeiro do ativo de contrato é usualmente estabelecida na data do início 
de cada contrato de concessão. Quando o poder concedente revisa ou atualiza 
a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo 
de contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados. São consideradas no 
fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia quanto à determinação da 
parcela mensal da RAP e parcela variável que deve remunerar a infraestrutura. 
b) Receita de construção: durante a fase de construção dos ativos, a concessio-
nária reconhece receita de construção pelo valor justo e seus respectivos custos 
relativos ao serviço de construção prestado. Essas receitas são contabilizadas 
seguindo estágio da construção da referida infraestrutura, em conformidade com 
o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. Caso a 
concessionária realize mais de um serviço (por exemplo: serviços de construção 
ou de melhoria e serviços de operação) regidos por um único contrato, a remu-
neração a receber é alocada com base nos valores justos relativos dos serviços 
prestados. A determinação desses valores justos é baseada no julgamento e nas 
premissas da Administração. A Companhia considera um modelo de margem 0 
(zero) para a construção. E para manter essa margem, adiciona os valores dos 
tributos PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social na receita de construção. Quando for pro-
vável que os custos totais do contrato excederão a receita total do contrato, a 
perda esperada é reconhecida imediatamente como despesa no resultado do 
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exercício. O estágio de conclusão da obra é determinado com base no avanço 
da obra, apurado por meio de documentação comprobatória do serviço prestado 
pelos fornecedores, em comparação com os custos de construção e instalação 
orçados. c) Contrato de concessão: a Companhia adota e utiliza, para fins de 
classificação e mensuração das atividades de concessão, os pronunciamentos 
técnicos CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente, CPC 48/IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 - Contratos de Concessão. 
Caso o concessionário realize mais de um serviço regidos por um único contrato, 
a remuneração recebida ou a receber deve ser alocada a cada obrigação de 
performance, com base nos valores relativos aos serviços prestados caso os 
valores sejam identificáveis separadamente. A Companhia adotou a premissa 
que os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento 
integral de indenização (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ain-
da não amortizados. Com base nas disposições contratuais e nas interpretações 
dos aspectos legais e regulatórios, a Companhia adotou a premissa de que será 
indenizada pelos investimentos não amortizados. d) Provisão para riscos: As 
provisões para riscos são registradas com base na avaliação de risco efetuada 
pela Administração da Companhia com base nos relatórios preparados por seus 
consultores jurídicos. Essa avaliação de risco é feita com base em informações 
disponíveis na data de elaboração das demonstrações financeiras. Periodica-
mente, a Companhia revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos 
processos e obtenção de novas informações. 2.4 Principais Políticas Contá-
beis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um in-
significante risco de mudança de valor. b) Contas a Receber de Concessionárias 
e Permissionárias: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos pelos valores a receber de RAP faturadas conta os agen-
tes concessionários e permissionários. O contas a receber de concessionárias e 
permissionárias se refere aos valores a receber decorrentes do contrato de con-
cessão de serviços, correspondentes às obrigações de performance de (i) ope-
ração e manutenção e (ii) construção da linha de transmissão. Em relação à esta 
última obrigação, mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a 
infraestrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente àquele mês, torna-se 
um ativo financeiro e é transferida para o Contas a Receber, uma vez que ape-
nas a passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja re-
cebido.” c) Imobilizado: O imobilizado compreende, principalmente, as instala-
ções administrativas e não integrantes aos ativos objeto da concessão. Estão 
demonstrados ao custo histórico de aquisição menos as depreciações calcula-
das pelo método linear e perdas por recuperabilidade. Os valores residuais e a 
vida útil dos bens são revisados e ajustados, caso necessário, ao final de cada 
exercício. d) Bens de Direito de Uso e passivo de arrendamento: O arrendatário 
reconhece o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrenda-
do para praticamente todos os contratos de arrendamento, incluindo os opera-
cionais, exceto para arrendamentos operacionais de curto prazo e de baixo va-
lor. O CPC 06 (R2) - IFRS 16, Arrendamentos, registra as operações de 
arrendamento mercantil operacional que a Companhia possui em aberto. Nos 
casos em que a Companhia é arrendatária, a mesma reconhecerá: (i) pelo direi-
to de uso do objeto dos arrendamentos, um ativo; (ii) pelos pagamentos estabe-
lecidos nos contratos, trazidos a valor presente, um passivo; (iii) despesas com 
depreciação/amortização dos ativos; e (iv) despesas financeiras com os juros 
sobre obrigações do arrendamento. Os valores calculados de acordo com a me-
todologia estabelecida pelo CPC 06 (R2) referem-se a aluguéis de carros, escri-
tórios e galpões. e) Contas a pagar aos fornecedores: Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo valor 
amortizado. Na prática, são normalmente reconhecidas correspondente ao valor 
da fatura em aberto. f) Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Com-
panhia tem uma obrigação presente, legal ou presumida, resultantes de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para li-
quidar a obrigação nas datas dos balanços, considerando-se os riscos e as in-
certezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos 
fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corres-
ponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor tempo-
ral do dinheiro é relevante). Quando se espera que alguns ou todos os benefícios 
econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados 
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for prati-
camente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. g) Demais ati-
vos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos 
(incorridos) até a data base do balanço. Estão classificados no ativo e passivo 
não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis 
após doze meses. h) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi-
dos: Os impostos sobre a renda e contribuição social são reconhecidos na de-
monstração do resultado, de acordo com apuração efetuada em regime fiscal 
para Lucro Presumido de incidência cumulativa, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui-
do. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O im-
posto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o 
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças 
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas de-
monstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente 
para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. i) Programas de Integração Social 
(“PIS”) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) di-
feridos: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 3,65% das receitas de 
implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Confor-
me previsto na Lei nº 12.973/14. A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá à 
medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contra-
to de concessão mencionado na nota explicativa nº 1. j) Patrimônio Líquido: As 
ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. O lucro básico por ação 
é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias. O lucro básico e o diluído 
por ação são iguais. k) Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na 
extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a 
Companhia, podendo ser confiavelmente mensurados. A receita é mensurada 
pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas de quaisquer 
contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, restituições, cré-
ditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou 
outros itens similares. Compreendem principalmente as seguintes atividades: • 
Receita financeira decorrente da remuneração do ativo da concessão - ativo de 
contrato até o final do período da concessão auferida de modo pró-rata e que 
leva em consideração a taxa implícita do projeto de 15,56% ao ano, em termos 
nominais. • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir da entrada em 
operação e é reconhecida pelo valor justo, em contrapartida ao contas a receber 
e de maneira suficiente para cobrir os custos operacionais. l) Instrumentos finan-
ceiros: O CPC 48/IFRS 9, Instrumentos Financeiros, descreve os requerimentos 
para classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros. Como regra geral, 
ativos e passivos financeiros devem ser mensurados inicialmente ao seu valor 
justo. A mensuração subsequente dos ativos financeiros é baseada no modelo 
de negócios aplicável a eles e nas características de seus fluxos de caixa contra-
tuais. Dependendo dessas características, o ativo financeiro deve ser mensura-
do: • Ao custo amortizado, pelo qual a receita do instrumento é calculada pelo 
método da taxa de juros efetivo. Enquadram-se nessa categoria os ativos finan-
ceiros que se pretenda manter para auferir fluxos de caixa provenientes exclusi-
vamente de pagamentos de principal e juros. • Ao valor justo, com atualizações 
registradas em outros resultados abrangentes. Nessa categoria estão ativos fi-
nanceiros com fluxos de caixa também exclusivamente de capital e juros, mas 
que possam ser vendidos antes do vencimento. • Ao valor justo, com atualiza-
ções registradas no resultado corrente, se não se qualificar em qualquer das 
categorias anteriores. Como regra geral, após o reconhecimento inicial os passi-
vos financeiros são mensurados ao custo amortizado. São exceções, entre ou-
tros, os passivos com valor de liquidação flutuante, derivativos e a contrapresta-
ção contingente em uma aquisição de negócios, que devem ser mensurados ao 
valor justo, com as alterações reconhecidas no resultado. Abaixo apresentamos 
as categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e ou 
passivos financeiros da Companhia. Ativos e financeiros: (i) Ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado (“VJR”): São ativos financeiros 
mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, principalmente 
no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos também são classifica-
dos nessa categoria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circu-
lante. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não 
possuía saldos registrados nas demonstrações financeiras nessa classificação. 
(ii) Custo amortizado: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não 
derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em 
um mercado ativo. Os ativos financeiros são mensurados pelo valor de custo 
amortizado, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de qual-
quer perda por redução ao valor recuperável. Todos os instrumentos financeiros 
classificados como custo amortizado e estão demonstrados na nota explicativa 
nº 5. Mensuração de ativos financeiros: As compras e vendas regulares de ativos 
financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a 
Sociedade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a 
valor justo por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, 

e os custos de transação são debitados no resultado. Os ativos financeiros são 
mensurados pelo custo amortizado. Os ganhos ou as perdas decorrentes de 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio 
do resultado são registrados no resultado nas contas “Receitas financeiras” ou 
“Despesas financeiras”, respectivamente, no exercício em que ocorrem. Passi-
vos financeiros: (i) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
(“VJR”): Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio 
do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor jus-
to por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 
2019, a Companhia não possuía passivos financeiros registrados nas demons-
trações financeiras nessa classificação. (ii) Custo amortizado: São mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros. O 
método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de 
um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A 
taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros 
estimados (inclusive honorários e encargos pagos ou recebidos que constituem 
parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios 
ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apro-
priado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil lí-
quido. Todos os instrumentos financeiros classificados como custo amortizado e 
estão demonstrados na nota explicativa nº 5. Baixa de passivos financeiros: A 
Companhia baixa passivos financeiros somente quando suas obrigações são 
extintas e canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro 
baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. m) Reclas-
sificações: Para fins comparativos e melhor avaliação das informações apresen-
tadas, algumas informações do exercício anterior foram reclassificadas em con-
formidade com CPC 26 (IAS 1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. 
O quadro abaixo apresenta os impactos das reclassificações efetuadas a serem 
considerados no Balanço Patrimonial e Demonstrações do fluxo de caixa compa-
rativa de 2019.

Balanço Patrimonial
2019 

original
Reclas- 

sificação

2019 
reclas- 

sificado
Aplicações Financeiras – Conta 
 reserva BNDES – Ativo Circulante 2.485.945 (2.485.945) -
Aplicações Financeiras – Conta 
 reserva BNDES – Ativo Não Circulante - 2.485.945 2.485.945

Demonstração do fluxo de caixa
2019 

original
Reclas- 

sificação

2019 
reclas- 

sificado
Ativos de contrato - ativo de concessão –  
 Atividades de Investimentos (33.591) 33.591 -
Ativos de contrato - ativo de concessão –  
 Atividades Operacionais - (33.591) (33.591)
Aplicação Financeira - Conta Reserva 
 BNDES - Atividades Operacionais (2.485.945) 2.485.945 -
Aplicação Financeira - Conta Reserva 
 BNDES - Atividades de Investimentos - (2.485.945) (2.485.945)
3. Adoção às normas de contabilidade novas e revisadas: a) Novas normas, 
alterações e interpretações já adotadas no período corrente: Estrutura Conceitu-
al para Relatório Financeiro (CPC 00(R2)): Em março de 2018, o IASB emitiu a 
revisão da Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e as principais altera-
ções se referem a: definições de ativo e passivo; critérios para reconhecimento, 
baixa, mensuração, apresentação e divulgação para elementos patrimoniais e 
de resultado. As mudanças entraram em vigor para exercícios iniciados a partir 
de 1º de janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou os impactos 
e entende que sua adoção não provocou impacto relevante nas demonstrações 
financeiras. Alterações na IAS 1 e na IAS 8: Definição de ‘Material’: Em outubro 
de 2018, o IASB emitiu emendas à Apresentação de Demonstrações Financeiras 
e Políticas Contábeis IAS 8, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Erros para 
alinhar a definição de ‘material’ entre as normas e esclarecer certos aspectos da 
definição. A nova definição afirma que: “A informação é material se sua omis-
são, desintegração ou ocultação pudesse razoavelmente influenciar decisões 
que os usuários primários das demonstrações financeiras de propósito geral to-
mam com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações 
financeiras sobre uma entidade específica. As mudanças entraram em vigor para 
exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2020.  A Administração da Com-
panhia avaliou os impactos e entende que sua adoção não provocou um impacto 
relevante nas demonstrações financeiras. b) Novas normas ainda não vigentes 
e/ou adotadas: Alterações ao IAS 1 - Classificação de passivos como circulantes 
ou não circulantes: As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação do pas-
sivo como circulante ou não circulante da demonstração financeira e não o valor 
ou momento de reconhecimento de qualquer ativo, passivo, receita ou despesa, 
ou as informações divulgadas sobre esses itens. As alterações esclarecem que 
a classificação do passivo como circulante ou não circulante é baseada nos direi-
tos existentes ao final do período de relatório financeiro; especifica que a classi-
ficação não é impactada pelas expectativas sobre se uma entidade exercerá seu 
direito de postergar a liquidação de um passivo; explica que existem direitos se 
as cláusulas restritivas são cumpridas na data do balanço, e introduz a definição 
de ‘liquidação’ para esclarecer que a liquidação se refere à transferência, para 
uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos patrimoniais, outros ativos ou 
serviços.  As alterações devem ser aplicadas retrospectivamente para períodos 
anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023, com adoção antecipada per-
mitida. Alterações ao IAS 16 - Imobilizado: Altera a norma para proibir a dedução 
de qualquer ganho de venda de itens produzidos do custo de um item do imo-
bilizado, antes do ativo estar disponível para uso. Ao invés disso, uma entidade 
reconhece o produto da venda de tais itens, e o custo de produção desses itens, 
nos lucros ou prejuízos. As alterações são aplicáveis a períodos anuais iniciados 
em ou após 1º de janeiro de 2022, com adoção antecipada permitida. 4. Gestão 
do risco financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Compa-
nhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez, 
risco de taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: Salvo pelo ativo 
da concessão (ativo de contrato) e o contas a receber de concessionárias e 
permissionárias, a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros 
contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A 
RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua 
infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (“TUST”). 
Essa tarifa advém do rateio entre os usuários do Sistema Interligado de Nacional 
(“SIN”) de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) 
os serviços prestados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”); e 
(iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos vários agentes 
de geração, distribuição e consumidores livres, a obrigação do pagamento men-
sal da RAP que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui- se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo, 
apresentando baixo risco de crédito. Conforme requerido pelo CPC 48/IFRS 9 - 
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Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do saldo do contas 
a receber de concessionárias e permissionárias e, de acordo com a abordagem 
simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda Estimada com Crédi-
tos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais perdas na realização 
desses ativos. A Companhia considera que não está exposta a um elevado risco 
de crédito, uma vez que existe uma robusta estrutura de garantias gerenciada 
pelo ONS para cobrir as obrigações dos agentes. (b) Risco de liquidez: A pre-
visão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção mo-
nitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar os limites e indicadores 
previstos nas cláusulas dos contratos de empréstimos e a liquidez suficiente 
para atendimento às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa 
gerado pela Companhia é investido em aplicações de baixo risco, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados e liquidez suficiente para se adequar 
ao planejamento financeiro da companhia. (c) Risco de taxa de juros: O finan-
ciamento contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES, conforme detalhado na nota explicativa nº 9, é atualizado pelo 
IPCA-IBGE, mesmo indexador da receita da Companhia, e sua taxa de juros 
é fixa. (d) Risco Regulatório: A extensa legislação e regulamentação governa-
mental emitida pelos órgãos Ministério de Minas e Energia (“MME”), Agência 
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(”ONS”) e Ministério do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obriga-
ções que a concessionária deve respeitar na exploração do serviço público de 
transmissão de energia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe 
penalidades às concessionárias e em casos extremos a perda da concessão. 
5. Instrumentos financeiros por categoria: Os instrumentos financeiros são com
postos como segue: 2020 2019
Ativo a custo amortizado:
Contas a receber de concessionárias 
 e permissionárias 1.402.162 2.066.326
Caixa e equivalentes de caixa 12.631.948 5.480.834
Depósitos Judiciais 8.286.895 -
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES 2.442.118 2.485.945

24.763.123 10.033.105
Outros passivos financeiros:
Financiamentos 108.535.901 98.266.705
Dividendos 2.337.617 2.240.588
Partes Relacionadas 639.805 622.270
Fornecedores 623.900 232.077

112.137.223 101.361.640
6. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras

2020 2019
Circulante
Bancos conta movimento 517.760 3.012.216
Aplicações financeiras de liquidez imediata (a) 12.117.188 2.468.618
  12.631.948 5.480.834
Não Circulante
Aplicação financeira - conta reserva - BNDES (b) 2.442.118 2.485.945
(a) Aplicações financeiras de liquidez imediata são investimentos em CDB de 
liquidez diária, remunerados a taxas que variam de 99% a 100% do CDI. (b) A 
aplicação financeira - Conta reserva - BNDES se refere a investimento em fundo 
com lastro em títulos públicos de baixo risco. Esta conta reserve foi constituí-
da devido à exigência contratual do Financiamento junto ao Banco Nacional do 
Desenvolvimento Social (“BNDES”), onde a Companhia deve manter três vezes 
o valor o valor da primeira prestação mensal da dívida, incluindo principal, ju-
ros e demais acessórios da dívida decorrente do contrato. Ver detalhes sobre 
o financiamento junto ao BNDES através da nota explicativa nº 9. 7. Ativo de 
Concessão - Ativo de Contrato: De acordo com o CPC 47 - Receita de con-
tratos, o direito à contraprestação pelos serviços de implementação (constru-
ção) da estrutura de transmissão já executados, mas atrelados (por força do 
contrato de concessão) aos serviços de operação e manutenção, e que ainda 
não tenham sido prestados, é reconhecido como ativo de contrato. Os ativos de 
contrato incluem os valores a receber referentes aos serviços de implementação 
da infraestrutura acima referidos, bem como os valores a receber decorrentes 
da receita de remuneração de tais ativos, sendo os mesmos mensurados pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros. O ativo financeiro relacionado a um 
contrato de concessão deve ser reconhecido quando, ou à medida que, há o 
direito incondicional de receber caixa, o que se dará se somente a passagem do 
tempo for exigida antes que o pagamento dessa contraprestação seja devida. 
Desta forma, o Ativo de Contrato passa a ser um Ativo Financeiro à medida que 
o serviço de Operação e Manutenção é prestado, mensalmente.
A movimentação do ativo de contrato, no exercício, é a seguinte:

2020 2019
Saldos Iniciais 172.249.471 169.745.683
Adições - 33.591
Receita financeira 24.897.442 23.371.452
Realização do ativo de concessão (RAP - O&M) (19.179.552) (20.901.255)
Saldo Final 177.967.361 172.249.471
Circulante 22.557.310 20.640.307
Não Circulante 155.410.051 151.609.164
Saldo Total 177.967.361 172.249.471
8. Imobilizado e bens de direito de uso: A movimentação do Imobilizado foi 
como segue:

Taxa de  
Depreciação

Saldos 
Iniciais Adições

Bai-
xas

Saldos 
Finais

Benfeitorias 20% 2.950 - - 2.950
Móveis e Utensílios 20% 4.014 - - 4.014
Equipamento de informática 10% 18.198 - - 18.198
Imobilizado em andamento - 60.000 - 60.000
Total do custo 25.162 60.000 - 85.162
Depreciação acumulada (7.167) (4.631) (11.798)
Imobilizado líquido 17.995 55.369 - 73.364
A movimentação dos bens de direito de uso é como segue:
Direito de Uso 2019 Adições Depreciação 2020
Contratos de aluguel 187.604 - (87.541) 100.063
Bens de direito de uso compreendem, substancialmente, veículos e imóveis, 
conforme detalhado em nota explicativa nº 11. 9. Financiamentos: A movimen-
tação foi como segue:

2020 2019
Saldos iniciais 98.266.705 -
Captação 5.064.461 98.937.081
Juros + Correção incorridos 9.493.628 4.008.496
Pagamento do principal (1.820.210) (1.978.463)
Pagamento de juros (2.468.683) (2.700.410)
Saldo final 108.535.901 98.266.704
Circulante 4.284.516 3.675.852
Não Circulante 104.251.385 94.590.853
Total 108.535.901 98.266.704
Vencimento das parcelas de longo prazo: Em 31 de dezembro de 2020, os ven-
cimentos a longo prazo têm a seguinte composição: 31/12/2020
2022 4.370.874
2023 4.501.129
2024 4.666.959
2025 4.806.182
2026 4.939.835
2017 em diante 80.966.406
Total 104.251.385
Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contrato de financiamento no 
montante total de R$109.906.000 junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social BNDES (Linha - FINEM), divididos em 2 (dois) subcrédi-
tos no valor de R$54.953.000, dos quais a Companhia captou, parcialmente, 
o R$5.064.461 durante o exercício de 31 de dezembro de 2020, com saldo re-
manescente a ser desembolsado no valor de R$5.904.457.  O financiamento é 
amortizável em 278 parcelas mensais e consecutivas a partir de junho de 2020 
e com vencimento final em 15 de julho de 2042. Sobre o empréstimo, incidem 
(i) encargos de IPCA, calculado de forma pro rata temporis, (ii) taxa de juros pré 
fixada de 2,98% ao ano e, (iii) Spread do BNDES de 1,98% ao ano. O financia-
mento: O empréstimo é garantido por fiança bancária até o completion financei-
ro, equivalente a 12 (doze) parcelas de serviço da dívida. O BNDES exonerará 
a fiança bancária, quando comprovado que o Índice de Cobertura do Serviço da 
Dívida (“ICSD”), no exercício anterior ou no período de 12 (doze) meses imedia-
tamente anteriores ao pedido de exoneração, atingiu o valor mínimo de 1,3 (um 
inteiro e três décimos), com base nas demonstrações financeiras regulatórias 
auditadas por auditor independente. Outras garantias ao financiamento incluem 
o penhor de 100% das ações da Companhia, os recebíveis da concessão e a 
conta reserva equivalente a 3 (três) vezes o valor da primeira prestação mensal 
da dívida, incluindo principal, juros e demais acessórios da dívida decorrente do 
contrato, conforme demonstrado na rubrica Aplicação Financeira - Conta Reser-
va - BNDES. O financiamento BNDES inclui covenant financeiro que consiste 
em, até a completa exoneração das fianças bancárias, apurar e informar ao BN-
DES o ICSD anualmente no valor mínimo de 1,3 (um inteiro e três décimos), o 
exercício fiscal findo em 31 (trinta e um) de dezembro do ano anterior, com base 
as demonstrações contábeis regulatórias auditadas por auditor independente. 
O ICSD dever ser calculado com base em período de verificação a cada 12 
meses. Devido a pandemia do COVID-19, a Companhia aderiu, a um programa 
implementado pelo BNDES quanto a suspensão do serviço da dívida por 6 (seis) 
meses (Standstill), vigente a partir de maio até outubro de 2020, de forma a 
reforçar o caixa das concessionárias de transmissão para equacionar eventuais 
inadimplências que poderiam surgir. Por ter aderido ao Standstill, a Companhia 
não pode distribuir dividendos além do mínimo obrigatório até 31 de dezembro 
de 2021 e não atingiu o período de verificação de 12 meses do serviço da dívida, 
uma vez que o serviço da dívida apresentou apenas 6 meses de período de ve-
rificação. Ainda de acordo com o Standstill, a Companhia não será considerada 
inadimplente perante o BNDES caso não atinja os indicadores econômico-finan-
ceiros contratualmente estabelecidos relativos ao exercício de 2020. 10. Partes 
relacionadas: a) Companhia relacionadas: O saldo de 31 de dezembro de 2020 
se refere à comissão de garantia devido à Terna SpA por prestar garantia em 
favor do banco BNP Paribas pelas cartas de fiança emitidas para garantir as 
obrigações da Companhia frente ao BNDES no âmbito do contrato de financia-
mento detalhado na nota explicativa nº 9. O contrato de garantia assinado com 
a Terna SpA em 13 de julho de 2020 tem prazo de 2 (dois) anos, com custo de 
0,8% ao ano sobre o saldo do empréstimo garantido com pagamentos trimes-
trais. Durante o exercício de 31 de dezembro de 2019, a Companhia quitou o 
empréstimo captado junto à controladora Terna SpA em 2018, no montante de 
R$91.954.000. A movimentação do empréstimo é demonstrada a seguir:
  2020 2019
Movimentação do empréstimo com Terna SpA:
  Saldo inicial - 99.130.046
  Captação - -
  Juros sobre empréstimos de partes relacionadas - 6.439.631
  Juros pagos no exercício - (13.615.677)
  Pagamento de principal  (91.954.000)
Total - -

b) Remuneração da Administração: A remuneração do pessoal-chave da Ad-
ministração, que contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou 
R$380.906 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (R$387.904 
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019), sendo salários e 
benefícios variáveis. A remuneração da Administração está registrada na ru-
brica “despesas gerais e administrativas”. 11. Passivo de arrendamento: 
Refere-se ao saldo a pagar dos contratos de arrendamento em que a Compa-
nhia figura como arrendatária ou locatária.
Passivo Arrendatário por Natureza 2020 2019
Imóveis 87.496 121.662
Automóveis 12.566 65.655
Total 100.063 187.317
A movimentação do passivo de arrendamento foi como segue:

Movimentação Saldos Iniciais Adições Amortização Juros
Saldos 
Finais

Contratos de aluguel 187.317 - (104.964) 17.710 100.063
12. Impostos e Contribuições: a) Tributos Diferidos: Os tributos deferidos ori-
ginam-se, basicamente, das receitas financeiras sobre ativos financeiros, que 
serão realizados integralmente ao longo do contrato de concessão.

2020 2019
Imposto de Renda Diferido 7.152.671 5.081.434
Contribuição Social Diferido 2.600.714 1.829.315
PIS diferido 2.735.507 2.698.344
COFINS diferido 12.600.259 12.428.722

25.089.152 22.037.815
b) Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação da taxa efetiva do 
exercício de 2019, calculada com base ao lucro real, é como segue:

31/12/2019
IR CSLL

Lucro antes do Imposto de renda 
 e Contribuição Sociais sobre o Lucro Líquido 8.546.589 8.546.589
Alíquotas nominais vigentes 25% 9%
Imposto de Renda e Contribuição social esperada 2.136.514 769.193
Impostos sobre receitas diferidos (1.980.579) (713.010)
Provisões indedutíveis 163.780 58.960
Outros 901.980 (315.740)
Compensação de prejuízo (76.860) (27.670)
Imposto de renda e contribuição social efetiva (658.992) (228.267)
Alíquota efetiva (7,71) % (2,67)%
Corrente 92.195 41.830
Diferido (751.098) (270.097)

(658.992) (228.267)
A partir do exercício findo em de 31 de dezembro de 2020, a Companhia alterou 
o seu regime tributário para o Lucro Presumido para o cálculo dos impostos 
federais, e são como segue:
Imposto de renda e contribuição social 2020

IRPJ CSLL
Receita Anual Permitida (RAP) 3.505.184 3.505.184
Percentual de presunção 8% 12%
(=) Lucro presumido 280.415 420.622
Receitas financeiras 229.679 229.679
Base de cálculo 510.094 650.301
Alíquota do imposto de renda e da contribuição social 25% 9%
Imposto corrente no resultado 127.523 58.527
Receita de remuneração do ativo financeiro 24.897.442 24.897.442
Base de cálculo do imposto diferido 24.897.442 24.897.442
Percentual de presunção 8% 12%
Base presumida 1.991.795 2.987.693
Alíquota do imposto de renda e da contribuição social 25% 9%
Valores do IRPJ e da CSLL 497.949 268.892
Imposto diferido no resultado 497.949 268.892
Total do imposto de renda e contribuição social  
 no resultado 625.472 327.419
c) PIS e COFINS - Deduções da Receita:

2020 2019
PIS COFINS PIS COFINS

Receita anual permitida (RAP) 3.505.184 3.505.184 3.070.583 3.070.583
Alíquota de PIS e COFINS 0.65% 3.00% 1.65% 7.60%
Imposto corrente no resultado 22.784 105.156 50.665 233.364
Receita de remuneração 
 do ativo financeiro 24.897.442 24.897.442 23.371.452 23.371.452
Receita de construção 0 0 0 0
Base de cálculo 
 do imposto diferido 24.920.226 25.002.598 23.422.117 23.604.816
Alíquota de PIS e COFINS 0.65% 3.00% 1.65% 7.60%
Valores de PIS e COFINS 161.981 750.078 386.465 1.793.966
Baixa de PIS/COFINS diferidos (3.303) 0 (18.572) 0
Imposto diferido no resultado 158.678 750.078 367.893 1.793.966
PIS e COFINS 
 dedução da receita 181.462 855.233 418.558 2.027.330
13. Patrimônio Líquido: (a) Capital social: O capital subscrito e integralizado 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$42.474.716, e está representado 
por 42.474.716 ações ordinárias de R$1,00 cada. A composição do capital social 
subscrito da Companhia 31 de dezembro de 2020 e 2019 é como se segue:
Acionistas Ordinárias
Terna Plus S.r.l 42.474.715
Terna Chile S.p.A 1
Total 42.474.716
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram declarados e provisio-
nados os dividendos mínimos obrigatórios de 25% do Lucro Líquido, conforme 
previsto no estatuto da companhia, conforme a seguir:

2020 2019
Lucro líquido do exercício 9.842.601 9.434.055
(-) Reserva legal – 5% 492.130 471.703
Base de cálculo para dividendo 
 mínimo obrigatório – 25% 9.350.417 8.962.352
Dividendos Mínimos obrigatórios 2.337.617 2.240.588
A reserva de deságio de investimento no valor R$680.611 em 31 de dezem-
bro de 2020 e 2019, contabilizado pela Aletheia Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda. (“Açetheia”) quando da compra da Companhia em 26 de 
junho de 2017. Na mesma data a Aletheia foi incorporada na Companhia. A 
reserva especial de dividendos no valor de R$2.089.538 em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, foi constituída nos períodos em que a Companhia ainda não 
se encontrava em fase operacional, nos termos do item 5º do artigo 202 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades 
por Ações. Os lucros não distribuídos registrados nesta reserva, se não ab-
sorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, deverão ser declarados 
e pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia per-
mitir. 14. Lucro por Ação: O lucro básico por ação é calculado mediante 
a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A 
Companhia não possui potenciais ações ordinárias em circulação, como por 
exemplo, dívida conversível em ações ordinárias. Assim, o lucro básico e o 
diluído por ação são iguais.

2020 2019
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da 
Companhia 9.842.601 9.434.055
Quantidade de ações 42.474.716 42.474.716
Lucro por lote de mil ações 231.73 222.11
15. Receita operacional líquida 2020 2019
Receita de Operação & Manutenção (O&M) 3.505.184 3.070.583
Receita de atualização do ativo da concessão 24.897.442 23.371.452
(-) Taxa de fiscalização ANEEL e outros (149.380) (72.408)
(-) Pesquisa & Desenvolvimento (214.971) (215.089)
(-) PIS e COFINS sobre receita O&M (127.939) (284.029)
(-) PIS e COFINS sobre atualização 
 do ativo da concessão (908.756) (2.161.859)
Total 27.001.580 23.708.650
16. Custos operacionais:
Custos Operacionais 2020 2019
Pessoal 630.267 598.100
Serviços de terceiros 2.457.600 2.166.682
Aluguéis 21.559 120.549
Comunicações 152.723 73.525
Outros 137.938 111.727
Total 3.400.087 3.070.583
17. Despesas gerais e administrativas
Despesas Gerais e Administrativas 2020 2019
Pró Labore 317.422 323.254
Pessoal 105.863 171.665
Serviços de terceiros 941.159 444.927
Depreciações e amortizações 179.124 91.320
Taxas bancárias 77.496 158.075
Comunicações 4.576 25.968
Outros 69.885 59.994
Total 1.695.525 1.275.203
18. Resultado financeiro líquido 2020 2019
Rendimento sobre aplicações 216.897 289.068
Outras receitas 12.782 39.082
Tributos sobre receitas financeiras - (15.259)
Receitas Financeiras 229.679 312.891
Imposto sobre operações financeiras (600.595) (622.270)
Juros empréstimo com partes relacionadas - (6.439.631)
Juros sobre financiamento - BNDES (9.493.628) (4.008.497)
Outros juros e multas (1.744) (58.768)
Despesas financeiras (10.095.967) (11.129.166)
Resultado financeiro líquido (9.866.288) (10.816.275)
19. Seguros: As coberturas de seguro foram contratadas pelos montantes a 
seguir, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em suas 
operações. Em 31 de dezembro de 2020, a companhia é beneficiaria das seguin-
tes apólices de seguro:

Vigência
Limite Máx.
Indenizável

Responsabilidade Civil (*) 03.10.2020 a 03.10.2021 R$40.000.000
Riscos Operacionais (*) 03.10.2020 a 03.10.2021 R$24.500.000
Executante Construtor com 
  Manutenção Corretiva 26.06.2017 a 31.03.2021 R$5.481.651
Directors and Officers (*) 31.07.2020 a 31.07.2021 US$3.000.000

(*) Estas apólices cobrem as coligadas da Companhia. A Companhia adota a 
política de contratar cobertura de seguros para eventuais sinistros consideran-
do a natureza de suas atividades; para cobrir danos a terceiros, incluindo seus 
funcionários, além de seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as 
linhas de transmissão do projeto. Adicionalmente, a Companhia possui cobertu-
ra de seguro de diretores e administradores - “Directors and Officers”. 20. Con-
tingências: 20.1. Contingências de natureza cível: Com relação ao direito 
de acesso as faixas de servidão, a Companhia possui declaração de utilidade 
pública emitida pela Aneel desde 04 de abril de 2017, que lhe garante praticar 
todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das insta-
lações de energia elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, o acesso à área da 
servidão constituída. Assim a Companhia fica obrigada a promover, com recur-
sos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição 
da servidão. Para administrar e executar a instituição das áreas de servidão, 
a Companhia contratou a empresa Opus 4 Engenharia e Consultoria Ltda., in-
corporada em 29 de março de 2019 pela Construtora Planova Planejamento e 
Construções S/A, por um valor pré-fixado. Embora a Planova se responsabilize 
por arcar com eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o va-
lor pré-fixado em contrato, a Companhia é parte de ações judiciais onde não foi 
possível chegar a um valor de indenização de forma amigável junto aos proprie-
tários de terra. Desta forma, a Companhia entende não ser necessário constituir 
contingência, uma vez que a Planova irá arcar com todos os custos que ainda 
vierem a ser incorridos referentes às faixas de servidão. Adicionalmente, a Com-
panhia é parte em procedimento arbitral instalado em 06 de maio de 2020 contra 
a construtora Planova Planejamento e Construções S/A e seus acionistas. Em 
01 de fevereiro de 2017, as Partes celebraram o Contrato de Engenharia, For-
necimento, Construção e Outras Avenças e Contrato de Prestação de Serviços 
e Outras Avenças, por meio do qual a Planova se comprometeu a executar, por 
preço fixo e na modalidade “turn-key”, todos os serviços necessários à constru-
ção e operação da linha de transmissão de energia 230 kV Santa Maria - Santo 
Ângelo 2, no Estado do Rio Grande do Sul (“Projeto”), nos termos do Contrato 
nº 01/2015-ANEEL. De acordo com os Contratos, a data de operação comercial 
(“COD”) do Projeto deveria ocorrer, impreterivelmente, até 31/08/2018. A COD, 
porém, somente foi alcançada em 03/10/2018, o que, nos termos do Contrato, 
faria incidir a multa contratual.  Conforme previsto em Contrato, a multa no va-
lor de R$ 2.477.068, foi retida e compensada com valores que seriam devidos 
à Planova. A Planova contesta no processo de arbitragem a multa aplicada, 
neste mesmo valor. O Tribunal Arbitral já foi constituído e atualmente o proces-
so encontra-se na fase de contestação das alegações iniciais pelas partes. O 
prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia é de possível perda em 
31 de dezembro de 2020. 20.2. Contingências de natureza fiscal: Em 22 de 
abril de 2020, a Companhia ingressou com ação ordinária declaratória ajuizada 
perante a justiça federal do Rio de Janeiro, a fim de questionar o percentual de 
presunção para fins de determinação das bases imponíveis do IRPJ e CSLL, 
no regime de apuração do lucro presumido, sobre a receita bruta relativa aos 
contratos de concessão de transmissão de energia elétrica. Em 30 de julho de 
2020, foi proferida sentença de 1ª instancia, julgando procedente os pedidos 
iniciais para declarar o direito da Companhia de apurar o IRPJ e a CSLL sobre 
as bases de cálculo de 8% e 12%, respectivamente, nos termos dos artigos 
15 e 20 da lei n. 9.249/95. Em 10 de novembro de 2020, foi publicado acórdão 
pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região negando provimento ao Recurso 
de Apelação da União, mantendo-se a sentença favorável aos interesses da 
Empresa. A Administração concluiu que, considerando os desdobramentos po-
sitivos do processo judicial relatado acima e o prognóstico dos assessores jurí-
dicos da Companhia como possível perda, não há necessidade de se constituir 
provisões para este processo. Em 23 de abril de 2020, a Companhia ingressou 
com ação ordinária declaratória ajuizada perante a justiça federal do Rio de 
Janeiro a fim de questionar o pagamento da totalidade dos saldos de IRPJ e 
CSLL diferidos, em virtude da troca do regime fiscal do lucro real para o lucro 
presumido. Em 30 de abril de 2020, a Companhia fez depósito judicial para ga-
rantir a totalidade dos saldos diferidos no valor de R$2.183.589,00 em relação 
à CSLL e R$6.093.306,00 em relação ao IRPJ. Em 29 de setembro de 2020, foi 
proferida sentença de 1ª instância que julgou improcedente o pedido inicial. A 
Companhia segue aguardando a decisão quanto aos Embargos de Declaração 
protocolados em 19 de outubro de 2020. Considerando o prognóstico dos as-
sessores jurídicos da Companhia como “perda possível” e o depósito judicial no 
valor de R$8.286.895 em 31 de dezembro de 2020, que cobre a totalidade dos 
valores em discussão, não há necessidade de se constituir provisões para este 
processo. Caso a companhia venha a perder o processo, o pagamento do saldo 
dos impostos diferidos à UNIÃO é creditado e compensado nas apurações de 
impostos corrente futuras.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da SPE Santa Maria Transmissora de Energia 
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SPE Santa Maria 
Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: As demonstrações financeiras 
correspondentes da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por 
outro auditor independente, que emitiu relatório sobre essas demonstrações 
financeiras em 10 de março de 2020, sem ressalvas. Responsabilidades 
da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
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 Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas 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. 
São Paulo, 4 de março de 2021. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores 
Independentes - CRC nº 2 SP 011609/O-8; Renato Vieira Lima - Contador - CRC 
nº 1 SP 257330/O-5.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 02 de janeiro de 2021, às 13h, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fran-
cisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única acio-
nista representando a totalidade do capital social; e (ii) os Diretores da
Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publica-
ção de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76.
Mesa: Marcelo Pereira Malta Araújo - Presidente. Miguel Lacerda de
Almeida - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente,
foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presen-
te ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1° do
artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. A acionista aprova a elei-
ção do Sr. José Vianna Sampaio Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro
mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e
inscrito no CPF/MF sob o nº 888.986.105-30, com endereço profissional na
Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 9 andar, na Cidade e Estado de São
Paulo, CEP 01317-910, para o cargo de Diretor da Companhia a partir desta
data. 2.1. O mandato do Diretor eleito iniciar-se-á nesta data, mediante a
assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos
demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da
Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021. 2.2. Consultado anteriormente, o
Diretor eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que o
impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado; (b)
não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concor-
rentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse
conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/
76. 3. Em razão das deliberações constantes nos itens acima, a acionista
decide ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, com manda-
to de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022, que exami-
nará os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, pertinen-
tes ao exercício social de 2021, qual seja: Como Presidente: • Marcelo
Pereira Malta Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob
o nº 789.050.797-68; Como Diretores: • Francisco Carlos Ganzer, bra-
sileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
1.278.310 e inscrito no CPF/MF sob o nº 532.231.109-25; • John Shojiro
Suzuki, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 25.014.449-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
260.176.488-02; • Miguel Lacerda De Almeida, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/
RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 758.418.867-20; e • José Vianna
Sampaio Neto, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob
o nº 888.986.105-30. 3.1. Todos os Diretores possuem endereço comer-
cial na Rua Francisco Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 20.941-900. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de
Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presiden-
te da Mesa, Miguel Lacerda de Almeida, na qualidade de Secretário da
Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Miguel Lacerda de Almeida - Secretário da Mesa. Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S.
A. - NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2021/048826-3. Data do protoco-
lo: 25/02/2021. Certifico o arquivamento em 04/03/2020 sob o número
00004025574 e demais constantes do termo de autenticação.

Três perguntas: o IVA, ou melhor,  
o IBS e seu impacto nos combustíveis
Por Jorge Priori

Embraer busca soluções  
para ‘driblar’ pandemia

Fitch acredita 
na produção 
chinesa  
de gás 

O setor de gás na Chi-
na apresentou um forte 
desempenho na segunda 
metade de 2020 e o cresci-
mento de médio prazo per-
manecerá sólido, de acordo 
com o último relatório da 
Fitch Ratings.

A recuperação da ati-
vidade industrial após os 
impactos da pandemia de 
coronavírus e um inver-
no excepcionalmente frio 
resultou uma escassez no 
fornecimento de gás no 
final de 2020, com a for-
te demanda que levou a 
maiores importações de 
gás, observou a agência de 
classificação.

No entanto, a crise no 
fornecimento de gás no 
ano passado foi menos se-
vera do que a observada em 
2017, uma vez que as em-
presas nacionais de petróleo 
transferiram algumas entre-
gas de contratos de longo 
prazo para o inverno para 
fechar a lacuna, de acordo 
com o relatório.

A pandemia de Co-
vid-19 afetou a 
Embraer em 2020, 

apesar da fabricante ter se 
recuperado um pouco du-
rante o quarto trimestre em 
relação aos três trimestres 
anteriores. “As entregas fo-
ram fortemente impactadas, 
principalmente na aviação 
comercial, pela pandemia”, 
informou a fabricante. Nes-
ta segunda-feira (8) A Em-
braer divulgou orientações 
técnicas para aplicação de 
luzes UV-C para higieniza-
ção do cockpit, assim como 
desinfetantes de longa dura-
ção para cabine das aerona-
ves comerciais da empresa. 

Em fevereiro, a Embraer 
informou que entregou 71 
jatos no quarto trimestre de 
2020, sendo 28 comerciais e 
43 executivos (23 leves e 20 
grandes), totalizando 130 
jatos em 2020, sendo 44 co-
merciais e 86 executivos (56 
leves e 30 grandes).

Os valores representam 
uma queda de 10 aeronaves 
entregues no trimestre em 
relação ao mesmo período 
de 2019, e uma redução de 
quase 35% no ano todo de 
2020 em relação ao anterior, 
quando 198 jatos foram en-
tregues. Em 31 de dezem-
bro de 2020, a carteira de 
pedidos firmes a entregar 
totalizava US$ 14,4 bilhões.

Combate

De acordo com as novas 
especificações de higieni-
zação, a utilização de luzes 
UV-C no cockpit irá elimi-
nar o vírus da Covid-19. Já 

os desinfetantes, compatí-
veis com os materiais das 
aeronaves, foram desenvol-
vidos com base em exten-
sos testes e facilidade de 
aplicação para todas as su-
perfícies na cabine de pas-
sageiros e no cockpit.

“A Embraer está traba-
lhando continuamente na 
busca de soluções que au-
xiliem seus clientes e suas 
operações,” disse Johann 
Bordais, Presidente e CEO 
da Embraer Serviços & Su-
porte. 

“O principal objetivo 
destas orientações é elimi-
nar ou inativar efetivamente 
um microrganismo ou vírus 
tanto no cockpit quanto na 
cabine de passageiros por 
meio de um procedimen-
to fácil e eficaz.” O docu-
mento inclui informações 
para as aeronaves comer-
ciais EMB 120 Brasilia e as 
famílias de jatos ERJ 145, 
de E-Jets e de E-Jets E2. 
Atualmente, há mais de 100 
clientes que operam uma 
frota de quase 2.500 aviões 
comerciais da Embraer em 
mais de 80 países. 

Em dezembro de 2020, 
a Embraer divulgou orien-
tações técnicas para auxiliar 
clientes a definir correta-
mente as características e 
os requisitos de carga para 
o transporte das vacinas 
contra a Covid-19 utilizan-
do os aviões comerciais da 
Empresa. 

O transporte de vaci-
nas contra a Covid-19 re-
quer temperaturas muito 
baixas, que só podem ser 
mantidas com a utilização 

de gelo seco. Um avião da 
Embraer pode transportar 
mais de cem mil vacinas, 
dependendo da configu-
ração do avião e dos reci-
pientes utilizados.

As orientações divulga-
das incluem informações 
técnicas como, por exem-
plo, a forma como os ope-
radores devem carregar e 
descarregar cada aeronave. 
Em relação aos produtos da 
Embraer, a Empresa divul-
gou um Boletim de Serviços 
que permite aos operadores 
das aeronaves ERJ 145 a 
instalação dos filtros HEPA 
de alta eficiência, que já são 
padrão de série em todas as 
versões das famílias de E-
Jets e de E-Jets E2 de jatos 
comerciais. 

Os filtros HEPA são ex-
tremamente eficientes, cap-
turando 99,97% das partí-
culas transportadas pelo ar 
e outros contaminantes bio-
lógicos, como bactérias, ví-
rus e fungos. Essa tecnolo-
gia também está disponível 
nos jatos executivos da Em-
braer, com os filtros Hepa 
sendo padrão nos jatos Pra-
etor 500 e Praetor 600. A 
Embraer também aprovou 
o uso de MicroShield360 e 
Bacoban, sistemas desinfe-
tantes preventivos de longa 
duração que, quando aplica-
dos no interior das aerona-
ves, inibem continuamente 
o crescimento de microrga-
nismos, vírus e bactérias. A 
combinação desses novos 
recursos com os já exis-
tentes equivale a um maior 
nível de proteção para os 
passageiros.

Nas últimas semanas, 
tem sido intenso o 

debate sobre o preço dos 
combustíveis no Brasil. 
Quase todas as análises 
focam na responsabilidade 
do Governo Federal e da 
Petrobras, responsável 
pela aplicação da política 
de preços atualmente em 
vigência. Recentemente, o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciou 
a troca do presidente da 
estatal, que ainda será efe-
tivada.

Mas e os estados e o 
Distrito Federal? Como 
eles ficam nessa discussão? 
Como eles não são trazidos 
para o debate, ficam sim-
plesmente em silêncio pois 
isso é muito mais cômodo. 
Consultando o site da Fe-
combustíveis, verificamos 
que em 2020 a tributação 
média dos combustíveis 
no Brasil foi de 44,8% por 
litro da gasolina; 24,6% 
por litro do etanol; 24,1% 
por litro do diesel e 22,5% 
por litro do Gás Natural 
Veicular (GNV). Se abrir-
mos esses números, vamos 
ver que a alíquota do ICMS 
pode variar de 25% a 34% 
por litro da gasolina; de 
13,3% a 32% por litro do 
etanol; de 12% a 25% por 
litro do diesel e de 12% a 
28% por litro do GNV.

O Estado do Rio de 
Janeiro aplica as maiores 
alíquotas de todo o país 
sobre a gasolina, 34%, e 
etanol, 32%. No diesel, a 
maior alíquota pertence ao 
Amapá, 25%, e no GNV, 
ao Distrito Federal, 28%. 
Na outra ponta, as meno-
res alíquotas são: gasolina, 
25% (AC, AM, AP, MT, 
RR, SC e SP); etanol, 
13,3%, São Paulo; diesel, 
12% (ES, MS, PR, RJ, RS e 
SC) e GNV, 12% (BA, PR, 
RS, SC e SP). 

Com relação aos tribu-
tos federais, cabe lembrar 
que suas alíquotas são as 
mesmas em todo ter-
ritório nacional. Se a fa-
mosa CIDE Combustíveis 
gera uma cobrança de 
R$ 0,10 sobre o litro da 
gasolina, seu valor é zero 
com relação ao etanol e 
diesel, sem contar que ela 
não incide sobre o GNV. 
Com relação ao PIS/CO-
FINS, sua aplicação varia 
em conformidade com o 
tipo de combustível, mas 
é a mesma em todas as 
unidades da federação.

Agora vamos a pergunta: 
os projetos de Reforma 
Tributária que estão sendo 

discutidos no Congresso 
Nacional vão resolver os 
problemas gerados pelo 
ICMS e suas 27 legisla-
ções? Uma das principais 
bandeiras dos textos que 
estão sendo analisados é 
justamente o IBS, Impos-
tos sobre Bens e Serviços, 
que muitas vezes têm sido 
tratado como IVA, Impos-
to sobre Valor Agregado. 
O IBS, nos dois textos, 
será o Imposto que incidirá 
sobre os combustíveis e 
substituirá uma série de 
outros tributos, entre eles o 
ICMS. Então o IBS resolv-
erá todos os problemas, 
correto? Parte deles, sim, 
mas se você está pensando 
que haverá uma legislação 
federal única com uma alí-
quota uniforme em todo o 
Brasil, você está enganado.

Para entendermos 
melhor o impacto do IVA, 
ou melhor, do IBS nos 
combustíveis, conversamos 
com Gabriel Quintanilha, 
advogado tributarista e 
professor convidado da 
FGV Direito Rio, sobre os 
tributos que ele substituirá, 
de quem será a competên-
cia por sua legislação e se 
ele terá impacto no valor 
dos combustíveis.

O que é o IVA e, caso 
ele seja aprovado, quais 
tributos ele substituirá?

O IVA é o Imposto 
sobre Valor Agregado. 
Trata-se de um imposto 
muito conhecido, principal-
mente na Europa, e incide 
basicamente no consumo e 
em todas as vezes em que 
há um aumento no valor 
de um produto ou serviço. 
No Brasil, as PECs 45 e 
110, que tratam da Refor-
ma Tributária, prevêem a 
criação do IBS, o Imposto 
sobre Bens e Serviços, 
equivalente ao IVA Euro-
peu.

Na PEC 45, o IBS 
substituiria 5 tributos: IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados), PIS (Pro-
grama Integração Social), 
Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguri-
dade Social), ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) e 
ISS (Imposto sobre Ser-
viços).

Já na PEC 110, o IBS 
substituiria 9 tributos: o 
IPI, IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras), 
PIS, PASEP (Programa de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público), Co-
fins, CIDE Combustíveis 

(Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômi-
co), Salário Educação, 
ICMS e ISS.

De quem será a com-
petência pela definição 
das alíquotas do IBS?

Na PEC 45, cada ente 
federado tem competência 
para fixar uma parcela da 
alíquota total do IBS por 
meio de uma lei ordinária 
correspondente, seja ela 
federal, estadual, municipal 
e distrital. Seria uma forma 
de sub-alíquota. Nesse 
caso, seria formada uma 
alíquota única com o so-
matório das sub-alíquotas, 
que seria aplicada a todos 
os bens e serviços.

Na PEC 110, uma lei 
complementar federal fix-
ará as alíquotas padrões do 
IBS. Também será possível 
fixar alíquotas diferencia-
das com relação à alíquota 
padrão para determinados 
bens ou serviços. Contudo, 
elas serão aplicadas de 
maneira uniforme em todo 
Brasil. Portanto, há diferen-
ças de competências entre 
as PECs 45 e 110.

Caso o IBS seja 
aprovado, na sua opin-
ião, qual será o impacto 
no preço dos com-
bustíveis?

Ambas as PECs trazem 
o IBS com uma alíquota 
que, efetivamente, não as-
segura uma uniformidade 
na tributação. A PEC 45, 
ao criar o IBS que não 
abrange a CIDE com-
bustíveis, traz uma maior 
estabilidade, pois não 
haverá alíquotas diversas 
de acordo com bens e 
serviços. Todavia, essas 
alíquotas terão uma parte 
federal e a parte dos entes 
federados (Estados, Mu-
nicípios e Distrito Federal).

Não há uma garantia 
de que nós tenhamos uma 
redução de carga tributária 
pela Reforma Tributária em 
discussão. Seria necessária 
uma reforma mais ampla 
para que fossem aborda-
dos outros conceitos que 
envolvem os combustíveis. 
Só assim seria possível 
termos uma alíquota única 
para combustíveis em todo 
território nacional. Isso sim 
poderia ter um impacto 
mais favorável.

*As alíquotas de ICMS 
incidentes sobre a comer-
cialização de GNV foram 
retiradas do site do Insti-
tuto Combustível Legal.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade 
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” 
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD, 
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vi-
gor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, 
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, 
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 
13/04/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturis-
tas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente 
através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em 
Ordem do Dia,  as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fidu-
ciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal 
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses 
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não 
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial 
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais 
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em 
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, 
arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, 
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar 
a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exa-
rada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas 
disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.
br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos 
Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, 
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em ra-
zão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a 
Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica 
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles 
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.
br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para 
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante pes-
soa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia 
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes 
- cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acom-
panhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturis-
tas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia 
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 08/03/21. Pentágono S.A. DTVM.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri – Juiz
em Exercício do Cartório da 1ª Vara de Família da Regional da Barra da
Tijuca, RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento
tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº 0011228-
63.2016.8.19.0209, foi decretada a Interdição de Maria Eliza Ozom dos
Santos – Profissão: Médica – Estado Civil: Casada – Data de Nascimento:
27/01/1948, Idade: 69 – Filiação: Pai – Milton Ozom e Mãe – Wandeth de
Oliveira Ozom – Rg: 52.23377-1 –CRM – CPF nº 404.161.197-00, Emissor:
MF – Endereço: Rua Professor Leon Lifchitz, nº 137, Apto. 202 – CEP:
22790-015 – Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ, sendo-lhe
nomeada CURADORA a Sra. Gisele Ozom dos Santos de Andrade, Nacio-
nalidade Brasileira – Profissão: Médica – Estado Civil: Casada – CPF:
053.855.827-00, Emissor: MF – RG: 52-75329-7 Emissor: CRM/UF – Ende-
reço: Rua Professor Leon Lifchitz, nº 137, Apto. 202 _ CEP: 22790-015 _
Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro – RJ. Este edital será publicado
por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de
Janeiro, Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito.. Eu,__
Fernanda Celia Abreu Oliveira – Escrivão – Matr. 01/20111, o subscrevo.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. JOÃO EDUARDO LIMA CHRISTIANES DE PÁDUA, brasileiro, casa-
do, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
20258911 SSP/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 110.892.947-86, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução 
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Dire-
tor na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁ-
RIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62.  
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanha-
das da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente 
ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especi-
ficada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os decla-
rantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do pro-
cesso respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central 
do Brasil na internet); selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licen-
ciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB; 
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organi-
zação do Sistema Financeiro – DEORF/RJ. BANCO CENTRAL DO BRASIL 
- Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF/RJ 
- Av. Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro - CEP 20071-900 – Rio 
de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 5 de março de 2021.

MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 04.537.653/0001-65 - NIRE 33.3.0027315-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS 
DE MINERAÇÃO S.A. (“Companhia”), a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 17 de março de 2021, 
às 10:00 horas, na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, nº 360, loja 113, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.631-350, observado o disposto no artigo 126 da 
Lei nº 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: 
Deliberar acerca (I) do recebimento da renúncia da atual diretoria da Companhia; 
(II) da Nomeação da nova Diretoria da Companhia; (III) da alteração do endereço 
da sede da Companhia; e (IV) outros assuntos de interesse da Companhia. 

Rio de Janeiro (RJ), 09 de março de 2021. 
Luis Mauricio Ferraiuoli de Azevedo – Diretor Presidente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE SQUARE
CNPJ 28.627.234/0001-82

RENOVAÇÃO DE LICENÇA. Torna público que requereu à Secretaria Mu-
nicipal de Conservação e Meio Ambiente - SCMA, através do processo nº 
14/201.095/2013, a renovação de sua Licença Ambiental Municipal para 
Estação de Tratamento de esgotos localizada na Av. das Américas, 12.600 
– Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ.

BNDES aprova crédito de  
R$ 304,4 milhões para Tramontina
O Banco Nacional 

de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
financiará as empresas do 
Grupo Tramontina. Com 
operações em todo país, o 
grupo, que emprega mais 
de nove mil funcionários, 
se prepara para um ciclo 
de investimentos até 2023. 
Realizadas por meio do 
Finame Direto, todas as 
operações de empréstimo 
disponibilizarão o valor 
total de R$ 304,4 milhões, 
que podem ser utilizados 
para aquisição de máqui-
nas e equipamentos novos 
de fabricação nacional ou 
para a compra de mate-
riais industrializados, disse 
o banco de fomenta nesta 
segunda-feira.

Segundo Marcos Rossi, 
Superintendente da Área 
de Indústria, Serviços e 
Comércio Exterior do 
BNDES, “essas opera-

ções com as empresas do 
Grupo Tramontina ilus-
tram bem a lógica do Fi-
name Direto, pois apoiam 
a expansão do cliente do 
Banco e ainda fortalecem 
a demanda por produtos 
de empresas nacionais de 
diversos portes e de vá-
rios setores da indústria de 
transformação”.

Para Clovis Tramon-
tina, presidente do Con-
selho do grupo, “a par-
ceria entre Tramontina e 
BNDES proporcionará 
maior velocidade nos in-
vestimentos necessários 
para o aumento da capaci-
dade produtiva das fábri-
cas beneficiadas com este 
programa”. Segundo ele, 
“a repercussão do apoio 
não é apenas econômi-
ca, permitindo melhores 
condições de competiti-
vidade para a Tramonti-
na, mas os reflexos são 
também sociais, ao gerar 

ocupações profissionais 
sofisticadas, de alto valor 
e que dinamizam o ecos-
sistema de inovação nas 
empresas.” 

As empresas do Grupo 
Tramontina tiveram ori-
gem em uma pequena fer-
raria fundada em 1911 em 
Carlos Barbosa (RS). Atu-
almente atuam em diver-
sos segmentos, como fer-
ramentas para agricultura, 
jardinagem e construção 
civil, utilidades domés-
ticas, materiais elétricos, 
móveis, eletrodomésticos, 
cozinhas profissionais, 
entre outros, fabricando 
mais de 18 mil itens. Com 
dez fábricas no Brasil e 14 
lojas próprias em todas as 
regiões do país, o grupo 
exporta seus produtos pa-
ra mais de 120 países.

Crédito

Com o BNDES Finame 

Direto, é possível obter li-
mite de crédito para a com-
pra de máquinas e equipa-
mentos novos de cerca de 
8 mil empresas nacionais 
diferentes. Além disso, 
também viabiliza a com-
pra de diversos materiais 
industrializados. Os re-
cursos podem ser utiliza-
dos por dois anos, com a 
possibilidade de prorro-
gação por mais 12 meses.

O prazo de pagamen-
to pode chegar a 16 anos, 
com carência entre 3 e 36 
meses. A taxa de remu-
neração do BNDES varia 
conforme o produto ad-
quirido, com condições 
mais favoráveis para a 
aquisição de bens de bai-
xa emissão de carbono 
(financiados com recursos 
do Fundo Clima) e de má-
quinas com tecnologia 4.0 
(característica de serviços 
de manufatura avançada e 
de Internet das coisas).

Governo indica nomes para ocupar Conselho da Petrobras 
A Petrobras informou 

nesta segunda-feira (8) que 
recebeu ofícios do Minis-
tério de Minas e Energia e 
do Ministério da Economia 
com seis indicações para a 
próxima Assembleia Geral 
Extraordinária, para exerce-
rem a função de membros 
do Conselho de Administra-
ção da companhia. A União 
ainda pode realizar mais duas 
indicações de membros ao 
Conselho de Administração 
da companhia.

Dos nomes apresen-
tados, dois já integram o 
conselho. Um deles é atual 

presidente, Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, que 
é almirante de esquadra 
da reserva e já ocupou o 
cargo de comandante da 
Marinha. O outro é o con-
selheiro Ruy Flaks Schnei-
der, engenheiro industrial 
mecânico que também é 
presidente do Conselho 
de Administração da Ele-
trobras.

Segundo a agência Brasil, 
o terceiro nome é do general 
de exército da reserva Joa-
quim Silva e Luna, que foi 
indicado pelo governo fede-
ral para assumir a presidência 

da Petrobras, em substituição 
a Roberto Castello Branco. 
Atualmente, Silva e Luna é 
diretor-geral brasileiro de 
Itaipu Binacional.

O Ministério de Minas 
e Energia indicou ainda 
dois ex-funcionários da 
Petrobras, que atuaram na 
empresa entre as décadas 
de 70 e 90: o engenheiro 
civil Márcio Andrade We-
ber e o geólogo Murilo 
Marroquim de Souza. Já 
o Ministério da Economia 
indiciou a administradora 
Sonia Julia Sulzbeck Villa-
lobos, que já foi membro 

do Conselho de Admi-
nistração da Petrobras de 
maio de 2018 até julho de 
2020, eleita por acionistas 
detentores de ações prefe-
renciais.

Na semana passada, 
quatro conselheiros, que 
integram o conselho atu-
almente e que haviam sido 
indicados pelo governo, 
em fevereiro, para conti-
nuar no cargo, decidiram 
não aceitar a recondu-
ção: João Cox Neto, Nivio 
Ziviani, Paulo Cesar de 
Souza e Silva e Omar Car-
neiro da Cunha Sobrinho.

Vendas financiadas de 
veículos aumentaram  
um pouco em fevereiro

Vendas a crédito de veí-
culos no mês de fevereiro 
foram 0,6% maiores do 
que o mesmo período de 
2020, puxadas pela alta de 
financiamentos de usados. 
Os dados – que englobam 
veículos novos e usados, 
incluindo motos, autos 
leves e pesados de todo o 
Brasil – mostram uma alta 
mais expressiva nos finan-
ciamentos de usados, que 
contabilizaram 14,1% de 
crescimento na compara-
ção com fevereiro de 2020. 
Entre as unidades 0km, 
houve queda de -24,6% 
nas vendas a crédito, na 
mesma base de compara-
ção, informou a B3 nesta 
segunda-feira.

A B3 opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), 
a maior base privada do pa-
ís, que reúne o cadastro das 
restrições financeiras de ve-
ículos dados como garantia 
em operações de crédito em 
todo o Brasil. 

O CDC é a modalida-
de de financiamento com 
maior representatividade 
dentre as demais modali-
dades – consórcio, leasing 
e outros. Em fevereiro de 
2021 apresentou um cres-
cimento de 3,4% frente a 
fevereiro do ano anterior.

“Os veículos usados, as-
sim como observamos em 
janeiro, seguem represen-

tando a maior parcela das 
vendas a crédito no mês de 
fevereiro. Considerando 
esses volumes de usados, 
a média de financiamen-
tos totais em dias úteis 
foi praticamente a mesma 
para o mês em relação a 
2020. Em fevereiro deste 
ano, foram 25,4 mil veícu-
los por dia útil, contra 25,3 
mil em fevereiro de 2020”, 
avalia Tatiana Masumoto 
Costa, superintendente de 
Planejamento da B3.

Acumulado

No acumulado do ano de 
2021, até o mês de fevereiro, 
as vendas de veículos finan-
ciadas somaram 908 mil uni-
dades (sendo 458 unidades 
em fevereiro), entre novas 
e usadas – incluindo motos, 
autos leves e pesados. Es-
se número apresentou uma 
queda de -8,2% em relação 
ao ano de 2020, isto equivale 
a 81 mil unidades a menos

Nas vendas a crédito 
de autos leves, houve alta 
de 8,2% em fevereiro na 
comparação com 2020. 
Assim como no total geral, 
o crescimento de vendas a 
crédito foi impulsionado 
pelos veículos usados, que 
tiveram alta de 13,7%. Já 
para os novos, houve que-
da de -8,4%, na mesma ba-
se de comparação
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma) Demonstrações do resultado para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)    

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do fluxo de caixa para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019  

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 56.585.298 25.522.595
Contas a receber de concessionárias 7.103.553 7.017.238
Ativo da concessão - Ativo de Contrato 7 73.194.773 68.741.978
Impostos a recuperar 9 7.102.241 1.466.299
Adiantamentos a fornecedores 1.152.548 383.868
Despesas pagas antecipadamente 183.769 84.792
Outros ativos 2.000 18.096

145.324.182 103.234.866
Não Circulante
Títulos de crédito a receber 8 10.455.208 10.995.008
Aplicação Financeira - 
 Conta Reserva BNDES 6 5.878.342 -
Cauções 67.582 33.500
Ativo da concessão - Ativo de Contrato 7 554.807.164 539.469.113

571.208.296 550.497.621
Imobilizado líquido 10 2.430.606 1.535.388
Bens de direito de uso 10 897.759 1.210.674
Intangível 11 384.399 433.314

3.712.764 3.179.376

Total do Ativo 720.245.242 656.911.863

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2020 2019
Passivo Circulante
Fornecedores 12 1.831.422 1.787.825
Financiamento 15 15.248.272 17.092.880
Obrigações tributárias e encargos 13 1.408.061 732.878
Dividendos 20 5.908.404 10.338.348
Adiantamento de clientes 17 3.276.705 1.222.811
Partes relacionadas 16 1.137.484 1.409.030
Obrigações trabalhistas 14 434.139 444.735
Passivo de arrendamento 18 241.464 191.074
Outros passivos 112.978 159.645

29.598.929 33.379.226
Passivo Não Circulante
Financiamento 15 375.117.877 345.048.464
Passivo de arrendamento 18 656.223 1.017.913
Impostos diferidos 19 91.439.690 74.000.921

467.213.790 420.067.298
Patrimônio Líquido
Capital 20 153.714.431 153.714.431
Reserva de capital 1 1
Reserva legal 4.248.338 3.004.463
Reserva especial de dividendos 3.932.853 3.932.853
Reserva de deságio de investimentos 895.973 895.973
Reserva de incentivo fiscal -SUDAM 4.962.753 -
Reserva especial de Lucros 55.678.174 41.917.618

223.432.523 203.465.339
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 720.245.242 656.911.863

Nota 2020 2019
Receita Operacional Líquida 21 88.201.267 76.659.234
Custo de construção 22 - (5.763.164)
Custos operacionais 22 (6.453.025) (4.881.836)
Lucro Bruto 81.748.242 66.014.234
Despesas gerais e administrativas 23 (6.746.994) (8.924.065)
Outras (despesas) receitas 24 - 25.057.858
Lucro operacional 75.001.248 82.148.027
Receitas financeiras 25 946.984 1.577.404
Despesas financeiras 25 (36.828.784) (38.124.242)
Lucro antes do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social 39.119.448 45.601.189
Corrente (2.604.497) (2.899.407)
Diferido 19 (11.637.460) 828.105
Lucro do Exercício 24.877.491 43.529.888
Lucro por lote de mil ações 20 161,84 283,19

Ativo 2020 2019
Lucro (Prejuizo) do Exercício 24.877.491 43.529.888
Outros Resultados Abrangentes - -
Lucro do Exercício 24.877.491 43.529.888

Nota 2020 2019
(Reclas- 
sificado)

Lucro líquido antes do IR e CSLL 39.119.448 45.601.189
Ajustes por:
Depreciação e amortização 11, 10 835.581 724.745
Juros sobre empréstimos 
 de parte relacionada 16 - 28.463.368
Juros sobre financiamento 15 35.442.184 8.351.972
Impostos diferidos sobre receita 21 8.463.608 6.898.503
Receita de atualização 
 de ativo da concessão 21 (91.498.465) (73.974.563)
Provisão de P&D 39.137 666.112
Outros Juros e multas 8.000 1.583.722
Juros sobre contratos de arrendamento 123.892 110.000
Outros (653.261) (732.786)

(8.119.876) 17.692.262
Contas a receber da concessão (86.315) (7.017.238)
Títulos de crédito a receber 8 539.800 (10.995.008)
Impostos a recuperar 9 (673.189) (397.369)
Despesas pagas antecipadamente (98.977) 64.606
Adiantamentos (768.680) 59.903
Ativo de contrato - ativo de concessão 7 - (5.763.165)
Outros ativos 16.096 4.000
Recebimento da Receita Anual Permitida - RAP 71.707.619 47.788.943
Pagamento de Pis/Cofins sobre 
 Receita Anual Permitida -  RAP (6.632.955) (4.420.477)
Fornecedores 12 95.362 (16.833.326)
Obrigações trabalhistas 14 (10.956) 162.753
Obrigações tributárias e encargos 13 675.183 173.155
Adiantamento de clientes 17 2.053.894 1.222.811
Partes relacionadas 16 (271.546) -
Outros passivos 7.530 159.645
Caixa gerado pelas operações 58.432.990 21.901.495
Juros pagos parte relacionada 16 - (50.075.550)
Juros pagos de financiamentos 15 (4.931.532) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.604.497) (3.612.949)
Caixa líquido gerado 
 pelas atividades operacionais 50.896.961 (31.787.004)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Cauções 34.082 -
Aplicação Financeira 
 - Conta Reserva BNDES 6 (5.877.510) -
Adição Intangível 11 (46.447) (441.073)
Adição Imobilizado 10 (784.381) (763.571)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento (6.674.256) (1.204.644)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de 
 empréstimos partes relacionadas 16 - (276.900.000)
Pagamento de financiamento 15 (3.425.222) -
Pagamento de dividendos 20 (10.338.348) -
Pagamento de passivo de arrendamento 18 (535.807) -
Redução de capital 20 - (55.000.000)
Recebimento por empréstimos a longo prazo    15 1.139.375 353.789.372
Caixa líquido gerado nas 
 atividades de financiamento (13.160.002) 21.889.372
Aumento (Redução) Líquido de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 31.062.703 (11.102.276)
Caixa e equivalentes de 
 caixa no início do período 6 25.522.595 36.624.871
Caixa e equivalentes de 
 caixa no fim do período 6 56.585.298 25.522.595

Reserva de Lucros

Nota
Capital 
Social

Reserva 
Deságio  

Investimentos
Reserva 

Legal

Reserva 
Especial 

de 
Dividendos

Reserva 
Incentivos 

SUDAM

Reserva 
de 

Capital

Reserva 
de 

Retenção 
de Lucros

Resultados 
Acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 208.714.431 895.973 827.969 3.932.853 - 1 10.902.573 - 225.273.800
Redução de capital 20 (55.000.000) - - - - - - - (55.000.000)
Lucro do exercício - - - - - - - 43.529.888 43.529.888
Constituição da reserva legal - - 2.176.494 - - - - (2.176.494) -
Dividendos obrigatórios (25%) - - - - - - - (10.338.348) (10.338.348)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - - 31.015.045 (31.015.045) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 153.714.431 895.973 3.004.463 3.932.853 1 41.917.618 - 203.465.339
Ajuste de exercício anterior - - - - - - - (3.964.655) (3.964.655)
Lucro do exercício - - - - - - - 24.877.490 24.877.490
Constituição da reserva legal 20 - - 1.243.875 - - - - (1.243.875) -
Constituição de reserva 
 de incentivos - SUDAM 20 - - - - 4.962.753 - - - 4.962.753
Dividendos obrigatórios (25%) - - - - - - - (5.908.404) (5.908.404)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - - 13.760.556 (13.760.556) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 153.714.431 895.973 4.248.338 3.932.853 4.962.753 1 55.678.174 - 223.432.523

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Lucia 
Transmissora de Energia S.A. (“Santa Lucia” ou “Companhia”), sociedade 
por ações de capital fechado, foi constituída em 6 de janeiro de 2016 e tem 
como objeto social a prestação de serviços públicos de transmissão de ener-
gia elétrica, incluído a construção, operação e manutenção das instalações 
de transmissão do Sistema Integrado Nacional. A Companhia é diretamente 
controlada pela Terna Plus S.R.L – Itália e iniciou suas operações em abril de 
2019. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada em 03 de 
março de 2021 pela Diretoria e Conselho de Administração, e serão delibera-
das em Assembleia Geral Ordinária até 31 de março de 2021. Concessão: 
Localizada no estado de Mato Grosso, composta pela linha de transmissão 
entre as subestações de Jaurú e Cuiabá, com extensão de 355 km, decorrente 
do edital de leilão nº 05/2015 Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), 
processo nº48500.00333/2015-19. As informações básicas relacionadas ao 
Contrato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP [20/21] Índice de Correção 
07/2017 30 11/03/2046 73.534.554 IPCA
Receita Anual Permitida (“RAP”): a prestação do serviço público de transmis-
são ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a 
partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de 
transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (“IPCA”). Faturamento da receita de operação, manutenção e 
construção: pela disponibilização das instalações de transmissão para opera-
ção comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, 
manutenção e construção, reajustado anualmente e revisado a cada cinco 
anos. Parcela variável: A receita de operação, manutenção e construção esta-
rá sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condi-
ção de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia 
disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (“CPST”). A 
parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapas-
sar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da trans-
missora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocor-
rência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limi-
te supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no 
valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de 
operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavra-
tura do auto de infração. Os primeiros 6 meses de operação comercial confi-
guram período de carência, onde a parcela varável não é cobrada. Revisão 
Tarifária: Em conformidade com o contrato de concessão, a cada cinco anos, 
contado do primeiro mês de julho subsequente à data da assinatura do contra-
to, a ANEEL procederá à revisão tarifária periódica da RAP de transmissão de 
energia elétrica, com o objetivo de promover a eficiência e modicidade tarifá-
ria. Cada contrato tem sua especificidade, mas em linhas gerais, os licitados 
têm sua RAP revisada por três vezes (a cada cinco anos), quando é revisto o 
custo de capital de terceiros. Os reforços e melhorias associados aos contra-
tos licitados, são revisados a cada 5 anos. Também poderá ser aplicado um 
redutor de receita para os custos de Operação e Manutenção (“O&M”), para 
eventual captura dos Ganhos de Eficiência Empresarial. A primeira revisão 
tarifária da Companhia ocorrerá no ano de 2021. Extinção da concessão e 
reversão de bens vinculados: de acordo com o contrato de concessão, o ad-
vento do termo final do contrato determina, de pleno direito, a extinção da 
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o refe-
rido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da conces-
são determinará, de pleno direito, a indenização das parcelas dos investimen-
tos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade 
do serviço concedido, nos termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da 
concessão: a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e 
qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por 
no máximo igual período, mediante requerimento da Companhia. A Compa-
nhia deverá operar e manter as instalações de transmissão, em conformidade 
com a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as pro-
vidências necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licen-
ciamentos, por sua conta e risco e cumprir todas suas exigências. A licença de 
operação Nº 318613/2018 emitida pelo órgão ambiental estadual SEMA-MT 
em 18 de dezembro de 2018 é condição necessária para a operação do em-
preendimento. 1.2. Pandemia do COVID-19: Em 29 de fevereiro de 2020, fo-
ram reportados pelo Ministério da Saúde os primeiros casos do novo Corona-
vírus (COVID-19) no Brasil. Em menos de dois meses, a seriedade da crise de 
saúde pública é visível e seus efeitos econômicos são considerados sérios. As 
estimativas mais recentes apontam para redução da ordem de 2,5% a 3% do 
PIB brasileiro em 2020, havendo estudos teóricos, entretanto, suportando 
queda maior. O ponto comum dessas previsões é o reconhecimento da incer-
teza sobre como evoluirá a epidemia, e por quanto tempo o isolamento social 
será recomendado ou imposto. Os impactos da pandemia COVID-19 foram 
considerados, e ações mitigadoras, incluindo funcionários que trabalham re-
motamente em casa, permitem que as operações continuem funcionando efe-
tivamente. Outra medida adotada pela Companhia incluiu à aderência ao 
Stand Still, a um programa de suspensão do serviço da dívida por 6 (seis) 
meses, vigente a partir de maio até outubro de 2020, de forma a reforçar o 
caixa das concessionárias de transmissão para equacionar eventuais inadim-
plências que poderiam surgir. Ver mais detalhes em nota explicativa nº 9. Até 
este momento da crise não há indicações objetivas de perdas definitivas de 
crédito, considerando, ainda, que a Companhia atua no setor que se refere a 
um serviço essencial. Também, no cenário atual, e com base nos aconteci-
mentos e circunstâncias conhecidas até a data da apresentação dessas de-
monstrações financeiras, não identificamos fatores que possam impactar a 
continuidade operacional da Companhia. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras e Principais Práticas Contábeis: As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira 
e os pronunciamentos técnicos e as orientações e as interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC. As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto de sua continuidade operacional. As princi-
pais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo con-
sistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. 
Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contá-
beis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das con-
traprestações pagas em troca de ativos. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no 
qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
2.3. Uso de estimativas e julgamento: A preparação de demonstrações fi-
nanceiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no proces-
so de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Estimativas e premis-
sas são revisadas de forma contínua. Já as alterações nas estimativas contá-
beis são reconhecidas no exercício em estas estimativas são revisadas e em 
quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas que envolvem esti-
mativas e premissas são: a) Ativo da concessão: ativo de contrato: mensurado 
no início da concessão ao valor justo e posteriormente mantido ao custo amor-
tizado. A Administração da Companhia avalia o momento de reconhecimento 
dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada 
contrato de concessão. O ativo de contrato se origina na medida em que a 
concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutu-
ra de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto. 
O ativo de contrato é registrado em contrapartida a receita de construção, que 
é reconhecida conforme os gastos incorridos. O saldo do ativo de contrato 
reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado a taxa de desconto que 
melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira 
dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e 
prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente financei-
ro do ativo de contrato é usualmente estabelecida na data do início de cada 
contrato de concessão. Quando o poder concedente revisa ou atualiza a recei-
ta que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de 
contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados. São consideradas no fluxo 
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de caixa futuro as estimativas da Companhia quanto à determinação da parce-
la mensal da RAP e da parcela variável que deve remunerar a infraestrutura. 
b) Receita de construção: durante a fase de construção dos ativos, a conces-
sionária reconhece receita de construção pelo valor justo e seus respectivos 
custos relativos ao serviço de construção prestado. Essas receitas são conta-
bilizadas seguindo estágio da construção da referida infraestrutura, em confor-
midade com o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita de Contrato com 
Cliente. Caso a concessionária realize mais de um serviço (por exemplo: ser-
viços de construção ou de melhoria e serviços de operação) regidos por um 
único contrato, a remuneração a receber é alocada com base nos valores 
justos relativos dos serviços prestados. A determinação desses valores justos 
é baseada no julgamento e nas premissas da Administração. A Companhia 
considera um modelo de margem 0 (zero) para a construção. E para manter 
essa margem, adiciona os valores dos tributos PIS - Programa de Integração 
Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
na receita de construção. Quando for provável que os custos totais do contra-
to excederão a receita total do contrato, a perda esperada é reconhecida ime-
diatamente como despesa no resultado do exercício. O estágio de conclusão 
da obra é determinado com base no avanço da obra, apurado por meio de 
documentação comprobatória do serviço prestado pelos fornecedores, em 
comparação com os custos de construção e instalação orçados. c) Contrato 
de concessão: a Companhia adota e utiliza, para fins de classificação e men-
suração das atividades de concessão, os pronunciamentos técnicos CPC 47/
IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros e ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 - Contratos de Concessão. A Compa-
nhia adotou a premissa de que os bens são reversíveis no final da concessão, 
com direito de recebimento integral de indenização (caixa) do poder conce-
dente sobre os investimentos ainda não amortizados. Com base nas disposi-
ções contratuais e nas interpretações dos aspectos legais e regulatórios, a 
Companhia adotou a premissa de que será indenizada pelos investimentos 
não amortizados. d) Provisão para riscos: As provisões para riscos são regis-
tradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Com-
panhia com base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. 
Essa avaliação de risco é feita com base em informações disponíveis na data 
de elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a Companhia 
revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos processos e obten-
ção de novas informações. 2.4. Principais Políticas Contábeis: a) Caixa e 
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os de-
pósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conver-
síveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insigni-
ficante risco de mudança de valor. b) Contas a Receber de Concessionárias e 
Permissionárias: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos pelos valores a receber de RAP faturadas conta os 
agentes concessionários e permissionários. O contas a receber de concessio-
nárias e permissionárias se refere aos valores a receber decorrentes do con-
trato de concessão de serviços, correspondentes às obrigações de performan-
ce de (i) operação e manutenção e (ii) construção da linha de transmissão. Em 
relação à esta última obrigação, mensalmente, à medida que a Companhia 
opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente 
àquele mês, torna-se um ativo financeiro e é transferida para o Contas a Re-
ceber, uma vez que apenas a passagem do tempo será requerida para que o 
referido montante seja recebido. c) imobilizado: O imobilizado compreende, 
principalmente, as instalações administrativas e não integrantes os ativos ob-
jeto da concessão. Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição me-
nos as depreciações calculadas pelo método linear e perdas para recuperabi-
lidade. Os valores residuais e a vida útil dos bens são revisados e ajustados, 
caso necessário, ao final de cada exercício. d) Bens de Direito de Uso e pas-
sivo de arrendamento: O arrendatário reconhece o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os con-
tratos de arrendamento, incluindo os operacionais, exceto para arrendamen-
tos operacionais de curto prazo e de baixo valor. O CPC 06 (R2) - IFRS 16, 
Arrendamentos, registra as operações de arrendamento mercantil operacional 
que a Companhia possui em aberto. Nos casos em que a Companhia é arren-
datária, a mesma reconhecerá: (i) pelo direito de uso do objeto dos arrenda-
mentos, um ativo; (ii) pelos pagamentos estabelecidos nos contratos, trazidos 
a valor presente, um passivo; (iii) despesas com depreciação/amortização dos 
ativos; e (iv) despesas financeiras com os juros sobre obrigações do arrenda-
mento. Os valores calculados de acordo com a metodologia estabelecida pelo 
CPC 06 (R2) referem-se a aluguéis de carros, escritórios e galpões. e) Contas 
a pagar aos fornecedores: Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor jus-
to e, subsequentemente, mensuradas pelo valor amortizado. Na prática, são 
normalmente reconhecidas correspondente ao valor da fatura em aberto. f) 
Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente, legal ou presumida, resultantes de eventos passados e é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. O valor reconhecido como 
provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação nas datas dos balanços, considerando-se os riscos e as incertezas 
relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos 
de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde 
ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do 
dinheiro é relevante). Quando se espera que alguns ou todos os benefícios 
econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados 
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for 
praticamente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. g) De-
mais ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encar-
gos) auferidos (incorridos) até a data base do balanço. Estão classificados no 
ativo e passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as 
obrigações exigíveis após doze meses. h) Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos: Os impostos sobre a renda e contribuição social 
são reconhecidos na demonstração do resultado, de acordo com apuração 
efetuada em regime fiscal para Lucro Real, exceto na proporção em que esti-
verem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui-
do. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O 
imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se 
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferen-
ças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente 
para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de 
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reco-
nhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja 
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, 
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas 
em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portan-
to, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em consideração as 
atividades que serão efetuadas pela Companhia bem como as características 
respectivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos impos-
tos diferidos ativos. Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais 
correntes contra os passivos fiscais correntes ou quando há intenção de liqui-
dar os saldos em uma base líquida. Conforme determinado pela prática contá-
bil aplicável (pronunciamento técnico CPC 32 - Tributos sobre o Lucro), o sal-
do do imposto de renda diferido ativo ou passivo é registrado no balanço, pelo 
montante líquido. a) Programas de Integração Social (“PIS”) e Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) diferidos: O diferimento 
do PIS e da COFINS é relativo a 9,25% das receitas de implementação da 
infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previsto na Lei 
nº 12.973/14. A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá à medida que a 
Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de conces-
são mencionado na nota explicativa nº 1. i) Patrimônio Líquido: As ações ordi-
nárias são classificadas no patrimônio líquido. O lucro básico por ação é cal-
culado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias. O lucro básico e o di-
luído por ação são iguais. j) Reconhecimento de receita: A receita é reconhe-
cida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gera-
dos para a Companhia, podendo ser confiavelmente mensurados. A receita é 
mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas 
de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempe-
nho, penalidades ou outros itens similares. Compreendem principalmente as 

seguintes atividades: • Receita financeira decorrente da remuneração do ativo 
da concessão – ativo de contrato até o final do período da concessão auferida 
de modo pró-rata e que leva em consideração a taxa implícita do projeto de 
15,48% ao ano, em termos nominais. • Receita de construção das linhas de 
transmissão da concessão. Considerando que esses serviços são realizados 
por construtoras terceirizadas a Companhia não apura margem de constru-
ção. • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir da entrada em 
operação e é reconhecida pelo valor justo, em contrapartida ao contas a rece-
ber e de maneira suficiente para cobrir os custos operacionais. k) Instrumentos 
financeiros: O CPC 48/IFRS 9, Instrumentos Financeiros, descreve os reque-
rimentos para classificar e mensurar os ativos e passivos financeiros. Como 
regra geral, ativos e passivos financeiros devem ser mensurados inicialmente 
ao seu valor justo. A mensuração subsequente dos ativos financeiros é base-
ada no modelo de negócios aplicável a eles e nas características de seus flu-
xos de caixa contratuais. Dependendo dessas características, o ativo financei-
ro deve ser mensurado: • Ao custo amortizado, pelo qual a receita do instru-
mento é calculada pelo método da taxa de juros efetivo. Enquadram-se nessa 
categoria os ativos financeiros que se pretenda manter para auferir fluxos de 
caixa provenientes exclusivamente de pagamentos de principal e juros. • Ao 
valor justo, com atualizações registradas em outros resultados abrangentes. 
Nessa categoria estão ativos financeiros com fluxos de caixa também exclusi-
vamente de capital e juros, mas que possam ser vendidos antes do vencimen-
to. • Ao valor justo, com atualizações registradas no resultado corrente, se não 
se qualificar em qualquer das categorias anteriores. Como regra geral, após o 
reconhecimento inicial os passivos financeiros são mensurados ao custo 
amortizado. São exceções, entre outros, os passivos com valor de liquidação 
flutuante, derivativos e a contraprestação contingente em uma aquisição de 
negócios, que devem ser mensurados ao valor justo, com as alterações reco-
nhecidas no resultado. Abaixo apresentamos as categorias de mensuração do 
CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e ou passivos financeiros da Com-
panhia. Ativos e financeiros: (i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado (“VJR”): São ativos financeiros mantidos para negocia-
ção, quando são adquiridos para esse fim, principalmente no curto prazo. Os 
instrumentos financeiros derivativos também são classificados nessa catego-
ria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. Em 31 de 
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía 
saldos registrados nas demonstrações financeiras nessa classificação. (ii) 
Custo amortizado: São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não 
derivativos com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em 
um mercado ativo. Os ativos financeiros são mensurados pelo valor de custo 
amortizado, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros, deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. Todos os instrumentos fi-
nanceiros classificados como custo amortizado e estão demonstrados na nota 
explicativa nº 5. Mensuração de ativos financeiros: As compras e vendas regu-
lares de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, 
na data em que a Sociedade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 
ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são inicialmente reconhe-
cidos pelo valor justo, e os custos de transação são debitados no resultado. Os 
ativos financeiros são mensurados pelo custo amortizado. Os ganhos ou as 
perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado são registrados no resultado nas 
contas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no 
exercício em que ocorrem. Passivos financeiros: (i) Passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado (“VJR”): Os passivos financeiros são classifi-
cados como ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para 
negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de 
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía 
passivos financeiros registrados nas demonstrações financeiras nessa classi-
ficação. (ii) Custo amortizado: São mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método da taxa efetiva de juros. O método da taxa efetiva de juros 
é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar 
sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa 
que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive ho-
norários e encargos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da 
taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao 
longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um 
período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. Todos 
os instrumentos financeiros classificados como custo amortizado e estão de-
monstrados na nota explicativa nº 5. Baixa de passivos financeiros: A Compa-
nhia baixa passivos financeiros somente quando suas obrigações são extintas 
e canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado 
e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. l) Para fins com-
parativos e melhor avaliação das informações apresentadas, algumas infor-
mações do exercício anterior foram reclassificadas em conformidade com 
CPC 26 (IAS 1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. O quadro 
abaixo apresenta os impactos das reclassificações efetuadas a serem consi-
derados nas demonstrações do fluxo de caixa comparativa de 2019.

2019  
original

Reclas- 
sificação

2019 
reclassifi-

cado
Ativos de contrato - ativo de concessão 
 – Atividades de Investimentos (5.763.165) 5.763.165 -
Ativos de contrato - ativo de concessão 
 – Atividades Operacionais - (5.763.165) (5.763.165)
3. Adoção às Normas de Contabilidade Novas e Revisadas: a) Novas nor-
mas, alterações e interpretações já adotadas no período corrente: Estrutu-
ra Conceitual para Relatório Financeiro (CPC 00(R2)): Em março de 2018, 
o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e 
as principais alterações se referem a: definições de ativo e passivo; critérios 
para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e divulgação para 
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elementos patrimoniais e de resultado. AZs mudanças entraram em vigor para 
exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2020. A Administração da Com-
panhia avaliou os impactos e entende que sua adoção não provocou impacto 
relevante nas demonstrações financeiras. Alterações na IAS 1 e na IAS 8: 
Definição de ‘Material’: Em outubro de 2018, o IASB emitiu emendas à Apre-
sentação de Demonstrações Financeiras e Políticas Contábeis IAS 8, Mudan-
ças nas Estimativas Contábeis e Erros para alinhar a definição de ‘material’ 
entre as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição 
afirma que: “A informação é material se sua omissão, desintegração ou ocul-
tação pudesse razoavelmente influenciar decisões que os usuários primários 
das demonstrações financeiras de propósito geral tomam com base nessas 
demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre uma 
entidade específica. As mudanças entraram em vigor para exercícios iniciados 
a partir de 1º de janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou os 
impactos e entende que sua adoção não provocou um impacto relevante nas 
demonstrações financeiras. b) Novas normas ainda não vigentes e/ou adota-
das: Alterações ao IAS 1 - Classificação de passivos como circulantes ou não 
circulantes: As alterações à IAS 1 afetam apenas a apresentação do passivo 
como circulante ou não circulante da demonstração financeira e não o valor ou 
momento de reconhecimento de qualquer ativo, passivo, receita ou despesa, 
ou as informações divulgadas sobre esses itens. As alterações esclarecem 
que a classificação do passivo como circulante ou não circulante é baseada 
nos direitos existentes ao final do período de relatório financeiro; especifica 
que a classificação não é impactada pelas expectativas sobre se uma entida-
de exercerá seu direito de postergar a liquidação de um passivo; explica que 
existem direitos se as cláusulas restritivas são cumpridas na data do balanço, 
e introduz a definição de ‘liquidação’ para esclarecer que a liquidação se re-
fere à transferência, para uma contraparte; um valor em caixa, instrumentos 
patrimoniais, outros ativos ou serviços. As alterações devem ser aplicadas re-
trospectivamente para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2023, com adoção antecipada permitida. Alterações ao IAS 16 – Imobilizado: 
Altera a norma para proibir a dedução de qualquer ganho de venda de itens 
produzidos do custo de um item do imobilizado, antes do ativo estar disponível 
para uso. Ao invés disso, uma entidade reconhece o produto da venda de tais 
itens, e o custo de produção desses itens, nos lucros ou prejuízos. As altera-
ções são aplicáveis a períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 
2022, com adoção antecipada permitida. 4. Gestão do Risco Financeiro: 
4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de 
juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: Salvo pelo ativo da concessão 
(ativo de contrato) e o contas a receber de concessionárias e permissionárias, 
a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados 
neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma 
empresa de transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestru-
tura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão (“TUST”). Essa tarifa 
advém do rateio entre os usuários do Sistema Interligado de Nacional (“SIN”) 
de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os 
serviços prestados pelo Operador Nacinoal do Sistema Elétrico (“ONS”); e (iii) 
os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos vários agentes de 
geração, distribuição e consumidores livres a obrigação do pagamento mensal 
da RAP que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo, 
apresentando baixo risco de crédito. Conforme requerido pelo CPC 48/IFRS 
9 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do saldo do 
contas a receber de concessionárias e permissionárias e, de acordo com a 
abordagem simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda Esti-
mada com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais 
perdas na realização desses ativos. A Companhia considera que não está ex-
posta a um elevado risco de crédito, uma vez que existe uma robusta estrutura 
de garantias gerenciada pelo ONS para cobrir as obrigações dos agentes. (b) 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, 
sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar 
os limites e indicadores previstos nas cláusulas dos contratos de empréstimos 
e a liquidez suficiente para atendimento às necessidades operacionais do ne-
gócio. O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido em aplicações 
de baixo risco, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados e li-
quidez suficiente para se adequar ao planejamento financeiro da companhia. 
(c) Risco de taxa de juros: O financiamento contratado junto ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, conforme detalhado 
na nota explicativa nº 15, é atualizado pelo IPCA-IBGE, mesmo indexador 
da receita da Companhia, e sua taxa de juros é fixa. (d) Risco Regulatório: 
A extensa legislação e regulamentação governamental emitida pelos órgãos 
Ministério de Minas e Energia (“MME”), ANEEL Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) e Ministério 
do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obrigações que a conces-
sionária deve respeitar na exploração do serviço público de transmissão de 
energia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe penalidades às 
concessionárias e em casos extremos a perda da concessão. 5. Instrumen-
tos Financeiros por Categoria: Os principais instrumentos financeiros são 
compostos como segue:
Ativo a custo amortizado: 2020 2019
Contas a receber de concessionárias 7.103.553 7.017.238
Aplicação Financeira – Conta Reserva BNDES 5.878.342 -
Caixa e equivalentes de caixa 56.585.298 25.522.595

69.567.193 32.539.833
Outros passivos financeiros:
Financiamento 390.366.149 362.141.344
Partes relacionadas 1.137.484 1.409.030
Dividendos 5.908.404 10.338.348
Fornecedores 1.831.422 1.787.825

399.243.459 375.676.547
6. Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras:

2020 2019
Circulante
Bancos conta movimento 6.652.890 5.868.763
Aplicações financeiras de liquidez imediata (a) 49.932.408 19.653.832

56.585.298 25.522.595
Não Circulante 
Aplicação financeira - Conta reserva – BNDES (b) 5.878.342 -
(a) As aplicações financeiras estão investimentos em Certificado de Depósito 
Interbancário (“CDB”) de liquidez diária e são remunerados a taxas que variam 
de 99% a 100% do CDI. (b) A aplicação financeira - Conta reserva - BNDES se 
refere a investimento em fundo com lastro em títulos públicos de baixo risco. 
Esta conta reserva foi constituída devido à exigência contratual do Financia-
mento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social (“BNDES”), onde a 
Companhia deve manter três vezes o valor o valor da primeira prestação men-
sal da dívida, incluindo principal, juros e demais acessórios da dívida decor-
rente do contrato. Ver detalhes sobre o financiamento junto ao BNDES através 
da nota explicativa nº 15. 7. Ativo de Concessão – Ativo de Contrato: De 
acordo com o CPC 47 – Receita de contratos, o direito à contraprestação 
pelos serviços de implementação (construção) da estrutura de transmissão já 
executados, mas atrelados (por força do contrato de concessão) aos serviços 
de operação e manutenção, e que ainda não tenham sido prestados, é reco-
nhecido como ativo de contrato. Os ativos de contrato incluem os valores a re-
ceber referentes aos serviços de implementação da infraestrutura acima refe-
ridos, bem como os valores a receber decorrentes da receita de remuneração 
de tais ativos, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos 
de caixa futuros. O ativo financeiro relacionado a um contrato de concessão 
deve ser reconhecido quando, ou à medida que, há o direito incondicional de 
receber caixa, o que se dará se somente a passagem do tempo for exigida 
antes que o pagamento dessa contraprestação seja devida. Desta forma, o 
Ativo de Contrato passa a ser um Ativo Financeiro à medida que o serviço de 
Operação e Manutenção é prestado, mensalmente. A movimentação do ativo
de contrato, no exercício, é a seguinte: 2020 2019
Saldos Iniciais 608.211.091 575.729.214
Adições - 5.763.164
Receita financeira 91.498.465 73.974.563
Realização do ativo de concessão (RAP - O&M) (71.707.619) (47.788.943)
Pis e Cofins diferido - 533.092
Saldo Final 628.001.937 608.211.091
Circulante 73.194.773 68.741.978
Não Circulante 554.807.164 539.469.113
Saldo Total 628.001.937 608.211.091
8. Títulos de Crédito a Receber: O montante de R$10.455.208 (R$10.995.008 
em 31 de dezembro de 2019) refere-se ao saldo a receber da Construtora 
Planova Planejamento e Construções (“PLANOVA”), decorrente de multa apli-
cada pelo atraso na entrega do projeto.  A cobrança da multa é tratada em pro-
cesso arbitral conforme nota explicativa n° 27. 9. Impostos a Recuperar: Do 
total de R$7.102.241 registrados em 31 de dezembro de 2020 (R$1.466.299 
em 31 de dezembro de 2019), R$6.353.802   se referem a créditos de Imposto 
de renda retidos na fonte (“IRPJ”) e parte deste valor é oriundo do incentivo fis-
cal – SUDAM, no valor R$4.962.753, conforme detalhado na nota explicativa 
nº 20. 10. Imobilizado e Bens de Direito de Uso: O imobilizado é composto 
como segue:

2020 2019

 

Taxa de  
depre- 
ciação Custo

Depreciação 
acumulada

Saldo 
líquido

Saldos 
Finais

Benfeitorias em 
imóveis de terceiros 20% 1.083.966 (388.524) 695.442 608.059
Máquinas e 
 Equipamentos 10% 446.190 (49.049) 397.141 216.069
Móveis e utensílios 10% 183.420 (32.593) 150.827 109.024
Veículos 20% 613.735 (147.001) 466.734 188.042
Equip. Informática 20% 346.413 (95.871) 250.542 149.194
Obras em 
 Andamento 469.920 - 469.920 265.000

3.143.644 (713.038) 2.430.606 1.535.388
A movimentação do imobilizado e bens de direito de uso é como segue:

Imobilizado 2019 Adições Depreciação 2020
Benfeitorias em 
 imóveis de terceiros 608.059 256.869 (169.486) 695.442
Máquinas e equipamentos 216.069 209.129 (28.057) 397.141
Móveis e utensílios 109.024 56.676 (14.873) 150.827
Veículos 188.042 344.044 (65.352) 466.734
Equipamentos de informática 149.194 150.269 (48.921) 250.542
Obras em Andamento 265.000 204.920 - 469.920

1.535.388 1.221.907 (326.689) 2.430.606
As adições do imobilizado ocorridas durante o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020 estão relacionadas, principalmente, às obras e infraestrutura 
do escritório localizado no Rio de Janeiro, além de equipamentos e veículos 
para servir como parte da estrutura de manutenção do empreendimento.

Direito de Uso 2019 Adições Depreciação 2020
Contratos de aluguel 1.210.674 100.615 (413.530) 897.759

1.210.674 100.615 (413.530) 897.759
Bens de direito de uso compreendem, substancialmente, veículos e imóveis, 
conforme detalhado em nota explicativa nº 18. Em 31 de dezembro de 2020, 
houve adição de R$100.615, que não apresentam efeito caixa. 11. Intangível: 
O intangível é representado pela aquisição de softwares e amortizado à taxa
de 20% ao ano. A movimentação foi como segue: 2020 2019
Saldos iniciais 433.314 24.475
Adições 46.447 441.073
Amortização (95.362) (32.234)
Saldos finais 384.399 433.314

12. Fornecedores: Do total de R$1.831.422 registrados em 31 de dezembro 
de 2020 (R$1.787.825 em 31 de dezembro de 2019), R$660.000 se referem a 
honorários advocatícios e custos relacionados ao ICC (International Chamber 
of Commerce) associados ao processo de arbitragem contra a construtora 
PLANOVA (ver nota explicativa nº 27) e R$437.526 aos custos de reforma da 
nova sede da Companhia no Rio de Janeiro. 13. Obrigações Tributárias e 
Encargos: O saldo de Obrigações tributárias e encargos representa o saldo 
de tributos e encargos sobre a folha de pagamentos a pagar.
 2020 2019
PIS 104.873 95.948
COFINS 484.019 442.459
Imposto de renda sobre remessas (a) 200.732 -
ISS 10.363 13.025
INSS 123.128 122.136
FGTS 29.064 21.902
Imposto de renda retido na fonte 11.931 6.849
Provisão para IR sobre remessas (a) 437.313 -
Outros 6.638 30.559

1.408.061 732.878
(a) Custos de fiança bancária a reembolsar a Terna SpA, conforme transação 
detalhada em nota explicativa nº 16. 14. Obrigações Trabalhistas: O saldo 
de Obrigações trabalhistas representa o saldo de férias dos funcionários e im-
posto de renda sobre a folha a pagar. 2020 2019
Provisão de férias 319.599 339.114
Imposto de renda sobre folha de pagamento 114.540 105.621

434.139 444.735
15. Financiamentos: 2020 2019
Saldos iniciais 362.141.344 -
Captação 1.139.375 353.789.372
Juros incorridos 35.442.184 8.351.972
Pagamento de juros (4.931.532) -
Pagamento de principal (3.425.222) -
Saldos finais 390.366.149 362.141.344
Circulante 15.248.272 17.092.880
Não Circulante 375.117.877 345.048.464
Total 390.366.149 362.141.344
Em 31 de dezembro de 2020, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte
composição: 31/12/2020
2022 35.213.885
2023 16.355.363
2024 16.960.738
2025 17.464.733
2026 17.947.670
2017 em diante 271.175.488
Total 375.117.877
Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contrato de financiamento 
no montante total de R$381.832.000 junto ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, BNDES (Linha - FINEM), divididos em 2 (dois) sub-
créditos no valor de R$190.916.000, dos quais a Companhia captou, parcial-
mente, o montante de R$1.139.375 durante o exercício de 31 de dezembro de 
2020, com saldo remanescente a ser desembolsado no valor de R$26.903.253. 
O financiamento é amortizável em 278 parcelas mensais e consecutivas a par-
tir de março de 2019 e com vencimento final em 15 de julho de 2042. Sobre o 
empréstimo incidem (i) encargos de IPCA, calculado de forma pro rata tempo-
ris, (ii) taxa de juros pré fixada de 2,98% ao ano  e, (iii) Spread do BNDES  de 
2,13% ao ano. O empréstimo é garantido por fiança bancária até o completion 
financeiro, equivalente a 12 (doze) parcelas de serviço da dívida. O BNDES 
exonerará a fiança bancária, quando comprovado que o Índice de Cobertu-
ra do Serviço da Dívida (“ICSD”), no exercício anterior ou no período de 12 
(doze) meses imediatamente anteriores ao pedido de exoneração, atingiu o 
valor mínimo de 1,3 (um inteiro e três décimos), com base nas demonstrações 
financeiras regulatórias auditadas por auditor independente. As outras garan-
tias ao financiamento incluem o penhor de 100% das ações da Companhia, os 
recebíveis da concessão e a conta reserva equivalente a 3 (três) vezes o va-
lor da primeira prestação mensal da dívida, incluindo principal, juros e demais 
acessórios da dívida decorrente do contrato, conforme demonstrado na rubrica 
Aplicação Financeira - Conta Reserva - BNDES. O financiamento BNDES inclui 
covenant financeiro que consiste em, até a completa exoneração das fianças 
bancárias, apurar e informar ao BNDES o ICSD anualmente no valor mínimo 
de 1,3 (um inteiro e três décimos), o exercício fiscal findo em 31 (trinta e um) de 
dezembro do ano anterior, com base as demonstrações contábeis regulatórias 
auditadas por auditor independente. O ICSD dever ser calculado com base em 
período de verificação a cada 12 meses. Devido a pandemia do COVID-19, a 
Companhia aderiu, a um programa implementado pelo BNDES quanto a sus-
pensão do serviço da dívida por 6 (seis) meses (Standstill), vigente a partir de 
maio até outubro de 2020, de forma a reforçar o caixa das concessionárias de 
transmissão para equacionar eventuais inadimplências que poderiam surgir. 
Por ter aderido ao Standstill, a Companhia não pode distribuir dividendos além 
do mínimo obrigatório até 31 de dezembro de 2021 e não atingiu o período de 
verificação de 12 meses do serviço da dívida, uma vez que o serviço da dívida 
apresentou apenas 6 meses de período de verificação. Ainda de acordo com o 
Standstill, a Companhia não será considerada inadimplente perante o BNDES 
caso não atinja os indicadores econômico-financeiros contratualmente estabe-
lecidos relativos ao exercício de 2020. 16. Partes Relacionadas: a) Compa-
nhias relacionadas: O saldo de 31 de dezembro de 2020 se refere à comissão 
de garantia devido à Terna SpA por prestar garantia em favor do banco BNP 
Paribas pelas cartas de fiança emitidas para garantir as obrigações da Com-
panhia frente ao BNDES no âmbito do contrato de financiamento detahado na 
nota explicativa nº 15. O contrato de garantia assinado com a Terna SpA em 8 
de julho de 2020 tem prazo de 2 (dois) anos, com custo de 0,8% ao ano sobre 
o saldo do empréstimo garantido com pagamentos trimestrais. Durante o exer-
cício de 31 de dezembro de 2019, a Companhia quitou o empréstimo captado 
junto à controladora Terna SpA em 2018, no montante de R$276.900.000. A
movimentação do empréstimo é demonstrada a seguir: 2019
Movimentação do empréstimo com Terna SpA:
Saldo inicial 298.512.182
Captação -
Pagamento de principal (276.900.000)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas 28.463.368
Juros pagos no exercício (50.075.550)

Total -
b) Remuneração da Administração: A remuneração do pessoal-chave da 
Administração, que contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, to-
talizou R$2.453.342 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(R$1.977.267 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019), sendo 
salários e benefícios variáveis. A remuneração da Administração está regis-
trada na rubrica “despesas gerais e administrativas”. 17. Adiantamento de 
Clientes: O valor de R$3.276.705 em 31 de dezembro de 2020 (R$1.222.811 
em 31 de dezembro de 2019), se refere ao saldo de valores antecipados pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), ainda não com-
pensados nos avisos de cobrança emitidos pelo ONS. O valor antecipado pela 
CCEE é amortizados através dos avisos de créditos para recebimento da RAP 
mensal enviados à Companhia. 18. Passivo de Arrendamento: Refere-se 
ao saldo a pagar dos contratos de arrendamento em que a Companhia figura
como arrendatária ou locatária. 2020 2019
Obrigação de arrendamento - Imóveis 832.249 1.008.048
Obrigação de arrendamento - Automóveis 65.438 200.939
Total 897.687 1.208.987
Circulante 241.464 191.074
Não Circulante 656.223 1.017.913
Total 897.687 1.208.987

Movimentação do 
Passivo Arrendatário

Saldos 
Iniciais Adições

Paga-
mento Juros

Saldo 
Final

Contratos de aluguel 1.208.987 100.615 (535.807) 123.892 897.687
19. Impostos e Contribuições: a) Tributos Diferidos: Os valores de impostos 
de renda e contribuição social deferidos originam-se, basicamente, das recei-
tas financeiras sobre ativos financeiros, que serão realizados integralmente 
ao longo do contrato de concessão. A composição dos impostos diferidos é
como segue: 2020 2019
Imposto de Renda Diferidos (a) 27.490.496 16.014.940
Contribuição Social Diferidos (a) 9.896.578 5.765.019
Subtotal 37.387.074 21.779.959
PIS Diferido (c) 9.641.819 9.315.269
Cofins Diferido (c) 44.410.797 42.905.693
Subtotal 54.052.616 52.220.962
Total 91.439.690 74.000.921
a) Movimentação de imposto de renda e contribuição social

 Ativo  Passivo  Líquido 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 9,625,157 (31,403,609) (21,778,452)
Constituição de benefício 
 fiscal sobre prejuízo fiscal (1,704,622) - (1,704,622)
Outros - 3.969.655 3.069.655
Contrato de concessão - (17,873,655) (17.873.655)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 11,329,779 (45,307,609) (37,387,074)
b) Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação da alíquota efetiva 
é como segue:

2020 2019
IR CSLL IR CSLL

Lucro antes do IR e CSLL 39.119.448 39.119.448 45.601.189 45.601.189
Aliquotas nominais vingentes 25% 9% 25% 9%
Valores esperados 9.779.862 3.520.750 11.400.297 4.104.070
PIS e COFINS sobre 
 RAP diferidos (1.672.751) (602.190) (2.685.766) (966.899)
Gastos pré operacionais (310.497) (111.779) (206.998) (74.519)
Diferenças Permanentes 795.515 286.385 699.218 251.718
Prejuízo fiscal (828.308) (298.191) (919.351) (330.966)
Outros 2.701.853 981.307 (6.852.432) (2.347.118)
IR E CSLL efetiva 10.465.674 3.776.282 1.434.969 636.333
Taxa efetiva 26,7 % 9,7% 3,15% 1,40%
Corrente 1.908.718 695.778 2.127.152 772.255
Diferido 8.556.956 3.080.504 (692.183 (135.922)

10.465.674 3.776.282 1.434.969 636.333
c) PIS e COFINS – Deduções da Receita

2020 2019
Receita de Operação PIS COFINS PIS COFINS
 & Manutenção (O&M) 6,847,728 6,847,728 4,881,836 4,881,836
Alíquota de PIS e COFINS 1.65% 7.60% 1.65% 7.60%
Imposto corrente 
 no resultado 112,988 520,427 80,550 371,020
Receita de atualização 
 do ativo da concessão 91,498,465 91,498,465 73,974,563 73,974,563
Alíquota de PIS e COFINS 1.65% 7.60% 1.65% 7.60%
Imposto diferido 
 no resultado 1,509,725 6,953,883 1,220,580 5,622,067

Custos de construção - - 5,763,164 5,763,164
Alíquota de PIS e COFINS 1.65% 7.60% 1.65% 7.60%
Imposto diferido 
 no resultado - - 95,092 438,000
Total Imposto diferido 
 no resultado 1,509,725 6,953,883 1,315,672 6,060,067
(-) Amortização RAP (1,183,175) (5,448,779) (788,517) (3,632,959)
Imposto diferido 
 no Passivo 326,550 1,505,104 527,155 2,427,108

20. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital subscrito e integralizado em 
31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$ 153.714.431, está representado por 
153.714.431 ações ordinárias de R$1,00 cada. A composição do capital social 
subscrito da Companhia é como se segue:
Acionistas 2020 2019
Terna Plus S.r.l 153.714.430 153.714.430
Terna Chile S.p.A 1 1
Total 153.714.431 153.714.431
No exercício de 2020 foram declarados e provisionados, reserva legal (5% do 
Lucro Líquido) e os dividendos mínimos obrigatórios (25% do Lucro Líquido) 
conforme previsto no estatuto da companhia, conforme a seguir:

2020 2019
Lucro líquido do exercício 24.877.491 43.529.888
(-) Reserva legal – 5% 1.243.875 2.176.494
Base de cálculo para dividendo 
 mínimo obrigatório – 25% 23.633.616 41.353.394
Total dividendo mínimo 5.908.404 10.338.348
Ações ordinárias 153.714.431 153.714.431
Lucro por lote de mil ações 161.84 283.19
Em 2020, a Companhia pagou dividendos no valor de R$10.338.348 referente 
aos lucros auferidos durante o exercício de 2019. Ao longo do exercício de 
31 de dezembro de 2019 houve a redução de capital de R$55.000.000, de 
forma a reembolsar o acionista parte do capital aportado para financiar os 
investimentos da companhia até que os empréstimos do BNDES fossem cap-
tados. A reserva especial de dividendos no valor de R$3.932.853 em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, foi constituída nos períodos em que a Companhia 
ainda não se encontrava em fase operacional, nos termos do item 5º do artigo 
202 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Socie-
dades por Ações. Os lucros não distribuídos registrados nesta reserva, se não 
absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, deverão ser declara-
dos e pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia 
permitir e de acordo com decisões da administração. A reserva de deságio de 
investimento no valor R$895.973 em 31 de dezembro de 2020 e 2019, con-
tabilizado pela Egecon Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (“Egecon”) 
quando da compra da Companhia em 26 de Junho de 2017. Na mesma data 
a Aletheia foi incorporada na Companhia. Em dezembro de 2020, foi concedi-
do à Companhia o incentivo fiscal federal que garante a redução de 75% do 
imposto de renda pela Superintendência de Desenvolvimentos da Amazônia 
(SUDAM). Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apurou um crédito de 
R$4.962.753, registrados na reserva lucros oriundos de incentivo fiscal. 21. 
Receita Operacional Líquida: Até a entrada em operação comercial do em-
preendimento, em abril de 2019, a Companhia contabilizava receita de cons-
trução bruta equivalente ao custo de construção mais margem Pis e Cofins.

2020 2019
Receita de O&M 6.847.728 4.881.836
Receita de construção bruta - 6.296.257
Receita de atualização do ativo da concessão 91.498.465 73.974.563
(-) P&D e Taxa de fiscalização (1.047.903) (666.112)
(-) Pis e Cofins sobre receita O&M (633.415) (451.570)
(-) Pis e Cofins sobre a Receita de Construção 
(diferido) - (533.093)
(-) Pis e Cofins sobre atualização do ativo (diferido) (8.463.608) (6.842.647)

88.201.267 76.659.234
22. Custos de Construção e Custos Operacionais: Até a entrada em ope-
ração comercial do empreendimento, em abril de 2019, todos os custos as-
sociados à sua implantação foram capitalizados como custos de construção.

2020 2019
Custos de construção - (5.763.164)
Pessoal 2.482.224 1.985.962
Serviços de terceiros 2.676.909 1.655.196
Alugueis 133.845 342.121
Viagens e estadias 186.918 410.989
Telefonia 404.033 198.311
Outros 569.096 289.257
Custos operacionais 6.453.025 4.881.836
23. Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Gerais e Administrativas 2020 2019
Pró Labore 1.659.525 1.390.865
Pessoal 2.380.548 2.088.661
Serviços de terceiros 855.227 2.897.301
Aluguéis 93.366 -
Seguros 355.367 225.914
Depreciações e amortizações 570.732 554.585
Taxas bancárias 110.783 378.742
Viagens e estadias 166.520 740.496
Comunicações 76.654 94.074
Outros 478.272 553.427
Totais 6.746.994 8.924.065
24. Outras (Despesas) Receitas: Conforme previsto no contrato de constru-
ção do projeto, em 2019 a Companhia reconheceu parte da penalidade aplica-
da à construtora PLANOVA pelo atraso na entrada em operação comercial do 
projeto, no valor de R$25.057.858. A Companhia reteve os valores a pagar à 
PLANOVA, a título de compensação, conforme previsto no contrato de cons-
trução. Após a retenção, restou um saldo a receber da PLANOVA, detalhado 
na nota explicativa nº 8. Atualmente, existe um processo arbitral em curso 
entre SPE Santa Lucia e a PLANOVA, conforme detalhado na nota explicativa 
nº 27. 25. Resultado Financeiro Líquido:

2020 2019
Rendimento de aplicações financeiras 926.517 1.595.972
Descontos obtidos 832 12.996
Atualizações monetárias 49.559 -
Outros 16.258 45.354
Pis e Cofins sobre aplicações financeiras (46.182) (76.918)
Receitas Financeiras 946.984 1.577.404
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (870.434) (10.674)
Juros de partes relacionadas - (28.463.368)
Juros de financiamento (35.442.184) (8.066.478)
Outros Juros e multas (244.620) (1.583.722)
Comissão de fiança (271.546) -
Despesas financeiras (36.828.784) (38.124.242)
Resultado financeiro líquido (35.881.800) (36.546.838)
26. Seguros: As coberturas de seguro foram contratadas pelos montantes a 
seguir, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em 
suas operações. Em 31 de dezembro de 2020, a companhia é beneficiaria das
seguintes apólices de seguro:

Vigência
Limite Máx.
Indenizável

Responsabilidade Civil (*) 03.10.2020 a 03.10.2021 R$40.000.000
Riscos Operacionais (*) 03.10.2020 a 03.10.2021 R$24.500.000
Executante Construtor com 
 Manutenção Corretiva 26.06.2017 a 30.10.2021 R$19.292.120
D&O* 31.07.2020 a 31.07.2021 US$3.000.000
(*) Estas apólices cobrem as coligadas da Companhia. A Companhia adota a 
política de contratar cobertura de seguros para eventuais sinistros consideran-
do a natureza de suas atividades; para cobrir danos a terceiros, incluindo seus 
funcionários, além de seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as 
linhas de transmissão do projeto. Adicionalmente a companhia possui cober-
tura de seguro de diretores e administradores - “Directors and Officers - D&O”. 
27. Contingências: 27.1. Contingências de natureza cível: Com relação ao 
direito de acesso as faixas de servidão, a Companhia possui Declaração de 
utilidade pública (“DUP”) emitida pela Aneel desde 24 de janeiro de 2017, que 
lhe garante praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação 
e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, 
o acesso à área da servidão constituída. Assim, a Companhia fica obrigada 
a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas 
necessárias à instituição da servidão. Para administrar e executar a instituição 
das áreas de servidão, a Companhia contratou a empresa Opus 4 Engenha-
ria e Consultoria Ltda, incorporada  em 29 de março 2019 pela construtora 
PLANOVA, por um valor pré-fixado. Embora a PLANOVA se responsabilize 
por arcar com eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o 
valor pré-fixado em contrato, a Companhia é parte de ações judiciais onde 
não foi possível chegar a um valor de indenização de forma amigável junto 
aos proprietários de terra. Desta forma a Companhia entende não ser neces-
sário constituir contingência, uma vez que a PLANOVA irá arcar com todos 
os custos que ainda vierem a ser incorridos referentes às faixas de servidão. 
Adicionalmente, a Companhia é parte em procedimento arbitral instalado em 
30 de setembro de 2019 contra a construtora PLANOVA e seus acionistas. Em 
1º de Fevereiro de 2017, a PLANOVA e a Companhia celebraram os contratos 
de Engenharia, Fornecimento, Construção e Outras Avenças (“EPC”) e de 
Desenvolvimento, por meio do qual a PLANOVA se comprometeu a desen-
volver e a executar, por preço fixo e na modalidade “turn-key”, todos as ativi-
dades de autorização, licenciamento, engenharia e construção necessários à 
implantação de linha de transmissão no Mato Grosso (“Projeto”), incluindo o 
fornecimento de todos os bens, equipamentos, materiais, pessoal e serviços. 
Nos termos dos contratos, o Commercial Operational Date (“COD”) ou a data 
de entrada em operação comercial do Projeto, deveria ser atingido, impre-
terivelmente, até o dia 31 de Dezembro de 2018, sob pena de imposição da 
multa prevista na Cláusula 10.5 do contrato de EPC. O COD, porém, somente 
foi atingido em 6 de Junho de 2019, o que, nos termos do Contrato, faria in-
cidir a referida multa contratual. A Planova alega, entretanto, que a multa não 
seria devida e que, ademais, teria direito à indenização pelos valores adicionais 
incorridos por ela durante a execução do Projeto. A seguir, são demonstrados 
os valores envolvidos na arbitragem: • Pleitos Santa Lucia e Terna totalizam 
R$38.483.101(atualização pelo IPCA desde desembolso e juros de 1% ao mês). 
• Pleitos PLANOVA e Krasis Participações S.A., a sua acionista controladora: 
Devolução dos valores retidos totalizam R$21.154.659 (atualização pelo IPCA, 
juros de mora de 1% desde junho de 2019 e multa de 2%, conforme pedido 
de Planova e Krasis). Custos adicionais totalizam R$56.659.160 (atualização 
pelo IPCA e juros de 1% ao mês desde o requerimento de arbitragem). Atu-
almente, o processo está na fase de tréplica das alegações iniciais, onde o 
prazo final para apresentação é o dia 5 de março de 2021. A Administração 
concluiu que, considerando os desdobramentos do processo judicial relatado 
acima e o prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia como possí-
vel perda, não há necessidade de se constituir provisões para este processo.  
 28. Transações sem Efeito Caixa: • As adições nos saldos de Direito de Uso 
decorrentes da assinatura de novos contratos de arrendamento no valor de 
R$100.615, com contrapartida no passivo, conforme mencionado em nota ex-
plicativa nº 10. • Adições de ativo imobilizado que não envolveram desembolso 
de caixa, cujo valores estão em provisionado em Fornecedores, no valor de 
R$437.526, conforme mencionado em nota explicativa nº 11. Créditos de Im-
posto de renda retidos na fonte (“IRPJ”) oriundos do incentivo fiscal -SUDAM, no 
valor de R$4.962.753 conforme detalhado na nota explicativa nº 9 e 20.
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionitas e Administradores da SPE Santa Lucia Transmissora de Ener-
gia S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SPE San-
ta Lucia Transmissora de Energia S.A. ("Companhia"), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais po-
líticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da SPE Santa Lucia Transmissora de Ener-
gia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa au-
ditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros assuntos: As demonstrações financeiras correspon-
dentes da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outro auditor 
independente, que emitiu relatório sobre essas demonstrações financeiras 
em 10 de março de 2020, sem ressalvas. Responsabilidades da Adminis-
tração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-

sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos 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 executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos 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 represen-
tações 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 Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil 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 con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível 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 identifica-
mos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 4 de março de 2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Renato Vieira Lima
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 257330/O-5
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Banco Mercedes-Benz tem primeira  
mulher como presidente e CEO
Executiva alemã ocupa cargo na unidade brasileira do banco

Homenagem na Bolsa 
de Valores marca o dia 
internacional da mulher 

A alemã Hilke 
Janssen assumiu 
recentemente o 

cargo de presidente e CEO 
do Banco Mercedes-Benz. 
Ela é a primeira mulher da 
história do banco a ocupar 
o cargo no Brasil. Em nota, 
o banco divulgou nesta se-
gunda-feira a substituição, 
data em que é comemora-
do o Dia Internacional da 
Mulher.

O cargo era ocupado pelo 
também alemão Christian 
Schüler, que ficou à fren-
te das operações do Banco 
por quase quatro anos e 
agora seguiu para um novo 

desafio como CEO global 
da Athlon, uma das maiores 
empresas de mobilidade do 
grupo Daimler, com sede 
na Holanda.

Antes de se juntar à 
Daimler em 2003, a car-
reira de Hilke teve início 
em 1997, no segmento de 
bancos de investimento 
e empresas de capital 
fechado. Após diversas 
posições de liderança na 
Daimler Financial Ser-
vices em Berlim, a exe-
cutiva participou da im-
plementação, em 2010, 
da Daimler Financial 
Services na Índia e Malá-

sia, onde, em 2012, assu-
miu o cargo de presidente 
e CEO da Mercedes-Benz 
Services Malaysia. An-
tes de chegar ao Brasil, 
Hilke desempenhava as 
funções de presidente e 
CEO na Coréia do Sul 
desde 2016.

O Banco Mercedes-
-Benz, desde 1996 no Bra-
sil, atua no segmento de 
veículos comerciais (ca-
minhões, ônibus e linha 
Sprinter) e de automóveis 
de passeio da marca Mer-
cedes-Benz e é líder em 
financiamento em todos 
os segmentos de atuação. 

O Banco Mercedes-Benz 
também oferece produ-
tos de seguro integrado e 
prestamista para os planos 
de financiamentos de seus 
clientes, além de financiar 
os estoques de seus con-
cessionários.

A instituição está pre-
sente no país por meio 
de suas regionais em São 
Paulo (SP), Recife (PE) e 
Porto Alegre (RS). A sede 
fica na cidade de São Pau-
lo, no Centro Empresarial 
do Aço. No total, emprega 
270 colaboradores e aten-
de a mais de 220 conces-
sionários da marca.

A B3, bolsa do Bra-
sil, realizou nesta 
segunda-feira, pe-

lo quinto ano consecutivo, 
um toque de campainha 
com o objetivo de cons-
cientizar a sociedade sobre 
empoderamento econômi-
co feminino e as oportuni-
dades para o setor privado 
ao promover a equidade de 
gênero e o desenvolvimen-
to sustentável.

A ação, coordenada pela 
Sustainable Stock Exchan-
ges (SSE), reuniu mais de 
100 bolsas pelo mundo. 
Este ano, o tema central 
do evento foi o papel da 
liderança feminina para 
alcançar um futuro igua-
litário dado o cenário de 
Covid-19.

A B3 aproveitou a oca-
sião para anunciar ao mer-
cado que oferecerá em 
2021 dois workshops, além 
de materiais de apoio, que 
possam auxiliar as empre-
sas listadas, clientes e par-
ceiras em suas trajetórias 
em busca de mais diversi-
dade e inclusão.

Os eventos, voltados 
para lideranças e áreas de 
Recursos Humanos das 
companhias, serão gratui-
tos e online. “A B3 tem um 
importante papel no mer-
cado, que é o de atuar co-
mo indutora de boas prá-

ticas ESG e percebemos 
o crescente interesse das 
companhias em evoluir su-
as ações. Sabemos que es-
sa é uma jornada, há mui-
to a se fazer, mas estamos 
oferecendo uma ferramen-
ta a mais para auxiliar as 
empresas a trilharem esse 
caminho”, afirma Ana Bu-
chaim, diretora de Pessoas, 
Marketing, Comunicação 
e Sustentabilidade da B3.

No painel realizado du-
rante o evento, modera-
do por Ana Buchaim, a 
procuradora do Trabalho 
e coordenadora da Coor-
digualdade do Ministério 
Público do Trabalho, Dra 
Valdirene Silva de Assis, a 
conselheira da B3 e mem-
bro do Conselho Fiscal do 
Instituto de Responsabili-
dade Social Sírio Libanês, 
Claudia Prado, e a direto-
ra de Diversidade e Inclu-
são da Ambev, Mariana 
Holanda, trouxeram suas 
experiências com o tema 
para enriquecer o debate. 
Além da SSE, são parcei-
ros da B3 na organiza-
ção do Ring the Bell for 
Gender Equality o Pacto 
Global, a ONU Mulhe-
res, a International Fi-
nance Corporation (IFC), 
a Women in ETFs (WE) e 
a World Federation of Ex-
changes (WFE).

Mercado prevê inflação 
maior este ano

A previsão do merca-
do financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA 
- a inflação oficial do país) 
deste ano subiu de 3,87% 
para 3,98%. A estimativa 
foi divulgada nesta segun-
da-feira (8) no boletim Fo-
cus, pesquisa semanal do 
Banco Central (BC) com a 
projeção do mercado para 
os principais indicadores 
econômicos.  Para 2022, 
a estimativa de inflação é 
de 3,50%. Tanto para 2023 
como para 2024 as previ-
sões são de 3,25%.

O cálculo para 2021 es-
tá acima do centro da meta 
da inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A me-
ta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, estabelecida 

atualmente em 2% ao ano 
pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom).

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é de 
que a Selic encerre 2021 
em 4% ao ano. Para o fim 
de 2022, a estimativa é de 
que a taxa básica chegue a 
5%. E para o fim de 2023 
e 2024, a previsão é 6% ao 
ano.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da econo-
mia brasileira este ano de 
3,29% para 3,26%. Para o 
próximo ano, a expectati-
va para o Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2,48%. Em 
2023 e 2024, o mercado 
financeiro continua proje-
tando expansão do PIB em 
2,50%.

Segundo a agência Bra-
sil, a expectativa para a co-
tação do dólar subiu para 
R$ 5,15, ao final deste ano. 
Para o fim de 2022, a pre-
visão é que a moeda ame-
ricana fique em R$ 5,13.


	MM_01
	MM_02
	MM_03
	MM_04
	MM_05
	MM_06
	MM_07
	MM_08
	MM_09
	MM_10
	MM_11
	MM_12

