
EDIÇÃO NACIONAL   l   R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Terça-feira, 30 de março de 2021
Ano CVII   l   Número 28.840

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,7827
Dólar Turismo R$ 5,9130
Euro R$ 6,8074
Iuan R$ 0,8801
Ouro (gr) R$ 311,50

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  2,53% (fevereiro)
 2,58% (janeiro)
IPCA-E
RJ (nov.) 0,89%
SP (set.) 1,32%
Selic 2,75%
Hot Money  0,56% a.m.

TURQUIA DEIXA 
ACORDO DE ISTAMBUL
No país, primeiro a assinar o Tratado, 4 
em 10 mulheres são vítimas de violência. 
Por Edoardo Pacelli, página 2

MAQUIAGEM PARA 
DISFARÇAR AUMENTOS
Últimos a entrar na onda foram 
indústrias produtoras de ovos de Páscoa. 
Por Marcos de Oliveira, página 3

XINJIANG: POR QUE 
ESPALHAM RUMORES?
Os EUA jamais cessaram o apoio a 
movimentos para dividir e desmembrar 
a China. Por Li Yang, página 2

Teto de Gastos torna 
orçamento peça de ficção

Bolsonaro tenta se blindar com troca
de generais e ministra do Centrão
Frase de ex-ministro da Defesa levanta suspeitas

O presidente Jair Bolsona-
ro efetuou uma reforma 
ministerial, com trocas 

em seis ministérios nesta segunda-
-feira. As mudanças ocorrem após 
pressões do Centrão por mais 
poder e diante da condição insus-
tentável em que ficou o agora ex-
-chanceler Ernesto Araújo.

Uma aliada do presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira, vai para a estratégica Secreta-
ria de Governo. A deputada fede-
ral Flávia Arruda é esposa do ex-
-governador do DF José Roberto 
Arruda, preso por corrupção há 
alguns anos.

Declarações atribuídas o ge-
neral Fernando Azevedo e Silva, 
que deixou o cargo de ministro 
da Defesa supostamente a pedido 
de Bolsonaro, deixam no ar outras 
intenções do presidente. Segundo 

a colunista Malu Gaspar, de O Glo-
bo, o general teria dito a interlocu-
tores que não queria repetir o que 
viveu em maio de 2020.

Na ocasião, bolsonaristas fize-
ram manifestações defendendo 
golpe de estado. Azevedo e Silva 
sobrevoou de helicóptero um dos 
protestos, ao lado do presidente.

Em nota distribuída ao final do 
dia, uma frase do general se des-
taca. Após agradecer poder ter 
servido como ministro da Defesa, 
Azevedo falou: “Nesse período, 
preservei as Forças Armadas co-
mo instituições de Estado.”

As mudanças não significam 
seis novos ministros. Em algumas 
pastas, houve uma troca de cadei-
ras. Confira:

– Na Casa Civil da Presidência 
da República, entra o general Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pereira, 

que ocupava a Secretaira de Go-
verno, no lugar do general Walter 
Souza Braga Netto, que foi para a 
Defesa.

– No Ministério da Justiça e Se-
gurança Púbica, entra o delegado 
da Polícia Federal Anderson Gus-
tavo Torres; André Mendonça re-
torna para a CGU.

– No Ministério da Defesa, Bra-
ga Netto substitui o general Fer-
nando Azevedo e Silva.

– No Ministério das Relações 
Exteriores, entra o assessor es-
pecial da Presidência embaixador 
Carlos Alberto Franco França e 
sai Ernesto Araújo.

– Na Secretaria de Governo, a 
deputada federal Flávia Arruda 
substitui Ramos Baptista.

– Na Advocacia-Geral da União, 
André Luiz de Almeida Mendon-
ça substitui José Levi.

Órgão do Senado alerta para corte de R$ 32 bilhões

O Orçamento 2021 apro-
vado pelo Congresso 
tem tantos problemas 

que fica difícil encontrar quem o 
defende. O Tribunal de Contas 
da União (TCU) deve aprovar pa-
recer alertando o presidente Jair 
Bolsonaro de possível crime de 
responsabilidade fiscal. Parlamen-
tares da base e da oposição falam 
na maior pedalada fiscal já vista. 
A Instituição Fiscal Independente 
(IFI) do Senado Federal divulgou 
nota técnica que fala em estouro 
do Teto de Gastos em R$ 31,9 bi-
lhões.

O projeto aprovado apenas 
comprova o que economistas 
alertaram desde a aprovação da 
Emenda Constitucional 95, em 
2016: o Teto de Gastos é uma 
amarra ao orçamento e inviabili-
za o Governo Federal. Em época 
de pandemia, o resultado é ainda 
mais negativo.

Segundo o IFI, as despesas dis-
cricionárias (aquelas que não são 
obrigatórias e por isso podem ser 
bloqueadas pelo governo) da Lei 
Orçamentária Anual foram ele-
vadas para R$ 139,1 bilhões. Os 
cálculos do órgão indicam que o 
Teto permitiria despesa discricio-

nária de, no máximo, R$ 107,2 
bilhões em 2021. O Congresso 
cortou despesas obrigatórias para 
acomodar mais emendas parla-
mentares.

“Dito de outra forma, é possível 
afirmar que, para cumprir o Teto 
de Gastos e sob as premissas que a 
IFI considera mais prováveis para 
as despesas obrigatórias, o Orça-
mento terá de ser contingenciado 
no montante acima calculado [R$ 
31,9 bilhões] ao longo do ano. Es-
se cenário assume, também, que a 

necessidade de cumprimento da 
meta de resultado primário não 
irá impor um contingenciamento 
ainda maior nas discricionárias”, 
mostra o relatório da IFI, assina-
do pelo diretor-executivo da insti-
tuição, Felipe Salto.

A nota acrescenta que, embora 
sejam passíveis de contingencia-
mento, as emendas parlamentares, 
em regra, não podem ser utiliza-
das como fonte para abertura de 
créditos suplementares por decre-
to do Poder Executivo.

Felipe Salto: contingenciamento pode ser ainda maior

Mesmo com 
ônibus lotados 
50 mil são 
demitidos

O Brasil perdeu quase 50 mil 
postos de trabalho formais no 
setor de transportes em 2020. Os 
dados, reunidos pelo Dieese, são 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia. Só uma 
unidade da federação (Pará) con-
tratou mais do que demitiu.

“Durante a pandemia, os traba-
lhadores do setor de transportes 
coletivos foram considerados es-
senciais”, lembra o Dieese. “Ha-
via alguma expectativa de que o 
emprego no transporte urbano 
apresentasse alguma melhora no 
período, com mais ônibus circu-
lando para reduzir aglomerações 
dentro dos veículos, no entanto, 
ocorreu o contrário”, acrescenta 
o instituto, de acordo com a RBA.

Das 49.820 vagas fechadas no 
setor, no ano passado, os motoris-
tas eram 29.339 e os cobradores, 
20.481. O estado de São Paulo 
respondeu por 10.435 postos de 
trabalho eliminados, seguido do 
Rio de Janeiro (9.262), Minas Ge-
rais (5.339), Rio Grande do Sul 
(4.378) e Pernambuco (3.963).

Cargueiro 
volta a flutuar, 
liberando o 
Canal de Suez

O navio que bloqueou o Canal 
de Suez por sete dias, importante 
rota mundial de comércio, voltou 
a flutuar e a navegar nesta segun-
da-feira após a realização de ma-
nobras, liberando o tráfego na via 
aquática. A forte maré do meio-
-dia ajudou a frota de rebocadores 
no trabalho de desencalhar a em-
barcação.

Após a liberação, o navio foi 
deslocado para a Bitter Lakes, re-
gião de lagos nas extremidades do 
canal, onde passaria por inspeção 
técnica. No início desta segunda-
-feira, o navio voltou a flutuar 
depois de reboque e impulsiona-
mento bem-sucedidos, segundo 
o presidente e diretor administra-
tivo da SCA, o almirante Osama 
Rabie.

Houve a restauração de 80% da 
direção da embarcação para longe 
da margem e a SCA informou que 
as manobras voltariam ser feitas 
no mesmo dia durante a maré al-
ta, o que acabou por completar o 
trabalho.

Queiroga 
defende ações 
que governo 
desprezava

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, participou de audiência 
online na comissão temporária do 
Senado que acompanha o comba-
te à Covid-19 e teve que ouvir co-
branças para mudança de rumos 
na atuação do Governo Federal.

O relator da comissão, senador 
Wellington Fagundes (PL-MT), 
perguntou a Queiroga como ele 
avalia a atuação do Ministério 
da Saúde no combate à pande-
mia até aqui, quais mudanças ele 
pretende promover e se ele terá 
autonomia para gerir a pasta. O 
senador lembrou que o Brasil é 
hoje o epicentro da Covid-19 no 
mundo, respondendo por cerca de 
25% das mortes diárias em razão 
da doença, e pediu um “posicio-
namento claro” da nova gestão do 
ministério.

Queiroga defendeu medidas 
que o Governo Federal vinha re-
jeitando, como autonomia para 
estados e municípios na decisão 
sobre medidas restritivas de circu-
lação de pessoas, segundo a Agên-
cia Senado. Para aliviar a lotação 
dos hospitais, Queiroga defendeu 
mais medidas de isolamento nos 
locais que registrem piores índices 
de contaminação.

Queiroga respondeu que re-
cebeu autonomia do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, pa-
ra montar uma equipe técnica, e 
anunciou a criação de uma secre-
taria extraordinária para concen-
trar todos os esforços da pasta no 
enfrentamento à pandemia. Outra 
mudança de gestão, segundo ele, 
será a melhora do diálogo com a 
sociedade.

Marcos Oliveira, Agência Senado
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Por que alguns ocidentais estão  
espalhando rumores sobre Xinjiang?

Turquia se retira  
da Convenção  
de Istambul

Respeitar a Vida

Por Edoardo 
Pacelli

Nas principais cida-
des turcas, houve 
protestos contra a 

decisão do presidente tur-
co, Recep Tayyip Erdogan, 
de retirar o país da Con-
venção do Conselho da 
Europa para a Prevenção e 
Combate à Violência con-
tra as Mulheres e à Violên-
cia Doméstica, tratado co-
nhecido como Convenção 
de Istambul.

Os principais protestos 
ocorreram em Istambul, 
Ancara e Esmirna, na costa 
Oeste da Turquia, e conta-
ram, essencialmente, com 
a presença de mulheres, 
com as bandeiras roxas da 
plataforma turca, intitulada 
“Vamos acabar com o femi-
nicídio”.

Este Tratado, destina-
do a combater a violência 
contra mulheres e a vio-
lência doméstica através 
da prevenção da violên-
cia, proteção das vítimas 
e eliminação da impuni-
dade dos agressores, foi 
assinado em 11 de maio 
de 2011, em Istambul. A 
convenção entrou em vi-
gor em 1º de agosto de 
2014. Em junho de 2017, 
a convenção foi ratifica-
da por 44 países e pela 
União Europeia, sendo a 
Turquia o primeiro país 
a sancioná-la, em 12 de 
março de 2012.

“Para tutelar as mulhe-
res não é necessário bus-
car remédios externos ou 
imitar outros”. Com es-
ta lacônica declaração, o 
presidente Recep Tayyip 
Erdoğan decidiu retirar a 
Turquia da Convenção de 
Istambul. Se não for um 
ataque aos direitos das 
mulheres, é certamente 
um retrocesso dramático, 
tanto na prevenção da vio-
lência, quanto na proteção 
das mulheres, que sempre 
esteve entre os atos sim-
bólicos de regimes ilibe-
rais e opressores.

A finalidade, por parte 
dos 47 países aderentes ao 
Conselho da Europa, foi e 
é a de prevenir a violência 
e promover a proteção das 
vítimas num contexto mun-
dial, incluindo o ociden-
tal, que vê um quotidiano 
terrível: uma em cada três 
mulheres, no curso de sua 
própria vida, sofre alguma 

forma de violência.
E, na Turquia, os dados, 

se possível, são ainda pio-
res. De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde, 
pelo menos 40% das mu-
lheres turcas são vítimas de 
violência, em comparação 
com a média europeia de 
25%. Em relação à Turquia, 
fala-se de três feminicídios 
por dia. E os dados de 2021, 
marcados pela pandemia 
Covid-19, registram uma 
nova escalada de violência, 
devido a restrições de mo-
vimento, isolamento social 
e insegurança econômica. 
Porque, vale a pena repetir: 
a maior parte da violência 
ocorre em contextos do-
mésticos.

A Convenção tomou o 
nome da cidade turca, Is-
tambul, não apenas porque 
foi assinada lá, mas porque 
a Turquia foi o primeiro 
país a ratificá-la, quando 
Erdoğan já era presidente. 
Na verdade, na época era 
um motivo de orgulho para 
ele, uma bandeira do pro-
gressismo e da modernida-
de hasteada aos olhos dos 
europeus. Dez anos jogados 
fora, se, como vimos, estes 
são os números da violência 
contra as mulheres na Tur-
quia.

O Alto Representante pa-
ra os Negócios Estrangeiros 
e a Política de Segurança da 
União Europeia, Josep Bor-
rell, declarou: “Só podemos 
lamentar profundamente e 
expressar o nosso mal-estar 
perante a decisão do go-
verno turco”, enquanto, há 
poucos dias, durante as ce-
lebrações do dez anos após 
o Tratado, a secretária-geral 
do Conselho da Europa, 
Marija Pejčinović Burić, 
afirmou que “avanços im-
portantes foram feitos na 
luta contra essas formas de 
violência, mas é necessário 
continuar a agir com deter-
minação porque obstáculos 
e desafios permanecem nu-
merosos”.

Os desafios permane-
cem, e os obstáculos pare-
cem aumentar. As agências 
das Nações Unidas apela-
ram ao governo turco que 
reconsiderasse a sua retira-
da do Tratado. Agora, cabe 
à União Europeia fazer sen-
tir o seu peso, antes que seja 
tarde demais.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Por Li Yang

Nos últimos tem-
pos, instigados 
pelos Estados 

Unidos, certos políticos, 
acadêmicos e veículos de 
comunicação do Ocidente 
têm comentado com entu-
siasmo várias desinforma-
ções sobre Xinjiang. Qual 
é, afinal, a intenção deles? 
Difamar a imagem da Chi-
na. A competição estratégi-
ca que os Estados Unidos e 
outros países ocidentais tra-
vam com a China resume-
-se a duas frentes: a frente 
material, nos campos da 
economia, ciência e tecno-
logia; e a frente moral, no 
que tange ao sistema insti-
tucional e valores.

Na frente material, a Chi-
na mostra um desempenho 
impecável. Na frente moral, 
o Ocidente viu-se obrigado 
a reconhecer as vantagens 
institucionais da China, 
diante das provas impostas 
pela Covid-19. Mas admiti-
rá a própria derrota tão fa-
cilmente? Claro que não, e 
por isso mesmo recorrem 
a truques vergonhosos dos 
alunos com mau desempe-
nho contra os melhores.

O Ocidente pretende 
provar que o crescimento 
chinês, não importa quão 
bem-sucedido seja, deve-se 
ao regime totalitário, que foi 
obra do acaso e não vai du-
rar muito, porque o sistema 
chinês não funciona! Isso é, 
na essência, uma manifesta-
ção da “hegemonia institu-
cional” do Ocidente e um 
consolo moral para quem 

perdeu a autoconfiança es-
tratégica!

Dividir e desmembrar 
a China. Trata-se de parte 
importante de uma estraté-
gia insidiosa e venenosa dos 
EUA em relação à China, 
e que já vem de longa da-
ta. A trama americana para 
dividir a China já se tinha 
instaurado às vésperas da 
fundação da República Po-
pular da China! Foram eles 
que incitaram a divisão da 
China sob a governança 
respectivamente do Partido 
Comunista da China e do 
Partido Kuomintang, com 
o Rio Yantze como frontei-
ra; que apoiaram continua-
mente as forças separatistas 
de Taiwan para dificultar a 
reunificação chinesa; e que, 
mais recentemente, de-
ram suporte aos elementos 
“pró-independência” de 
Hong Kong.

Tudo isso tem origem em 
intenções escusas. Os EUA 
jamais cessaram o apoio e 
aproveitamento dos grupos 
separatistas de Xinjiang e 
do Tibete. Da perspectiva 
dos EUA, tendo em vista 
todos os fatores, fabricar e 
disseminar rumores relacio-
nados a Xinjiang é a forma 
mais fácil de incitar o ódio 
das minorias étnicas da re-
gião contra o povo han e 
o governo central, inten-
sificando, dessa forma, os 
conflitos internos da China, 
a fim de causar caos no pa-
ís. Por esse motivo, os EUA 
farão de tudo para fabricar 
e espalhar boatos.

Perturbar a economia 
chinesa. Hoje, pode-se 

dizer que a China tem um 
crescimento econômico 
extraordinário. Isso, inevi-
tavelmente, causa inveja e 
ressentimento naqueles que 
são hostis à China. Essas 
pessoas buscam pretextos 
para criar problemas e di-
ficuldades para a economia 
chinesa. Assim, ações per-
feitamente normais ou até 
mesmo primordiais para a 
redução da pobreza, como 
aquelas pessoas de Xinjiang 
que vão ao Sul em busca 
de emprego ou colhem al-
godão na própria terra, são 
descritas como “trabalho 
forçado”.

Sob este pretexto, anun-
ciam sanções contra Xin-
jiang e o embargo à im-
portação de algodão e seus 
derivados produzidos na-
quela região da China. Essas 
táticas desajeitadas são ges-
tos desesperados das forças 
anti-China na busca de uma 
maneira rápida de interrom-
per o ritmo de desenvolvi-
mento e minar o ímpeto de 
crescimento chinês.

Cercear a iniciativa 
Cinturão e Rota. Essa 
iniciativa é um importante 
bem público que a China 
disponibilizou à comunida-
de internacional com base 
nos princípios de consultas 
extensivas, contribuições 
conjuntas, abertura e be-
nefícios compartilhados, a 
fim de criar oportunidades 
e impulsos para o desenvol-
vimento num contexto de 
recessão econômica global.

Desde seu lançamento 
em 2013 pelo líder chinês, 
a iniciativa foi recebida com 

grande entusiasmo pela 
comunidade internacio-
nal, tanto que resultou em 
assinatura de acordos de 
cooperação entre a China 
e 138 países até o final do 
ano passado, dando forma a 
um grande número de pro-
jetos que alavancaram signi-
ficativamente a economia e 
o padrão de vida dos países 
envolvidos.

Em contraste, aqueles pa-
íses que se autoproclamam 
grandes e poderosos e que 
deveriam fornecer um bem 
público semelhante para a 
comunidade internacional, 
mas não o fizeram, ficaram 
incomodados e começaram a 
criar problemas. Xinjiang, co-
mo um importante eixo des-
sa iniciativa, tornou-se natu-
ralmente o seu primeiro alvo.

Falando francamente, no 
entanto, embora certos po-
líticos ocidentais tenham 
conseguido enganar algumas 
pessoas, valendo-se das men-
tiras fabricadas pelos vigaris-
tas políticos e extremistas re-
ligiosos como Adrian Zenz, a 
justiça e a retidão jamais lhes 
permitirão confundir a todos 
para sempre.

O escritor francês Maxi-
me Vivas e o website ame-
ricano The Grayzone ex-
puseram, através de fatos, 
a conspiração de Adrian 
Zenz e Mike Pompeo para 
difamar e atacar a China. O 
único resultado que alcan-
çarão, afinal, será o de se 
tornarem palhaços diante 
do mundo!

Li Yang é cônsul-geral da China no 
Rio de Janeiro.

Por Paiva Netto

A morte é bela, 
quando se respeita 
a Vida. E tal asserti-

va reconhece que não há mo-
tivo que justifique o triste ato 
de pôr fim à existência, antes 
do prazo previsto em nossas 
Agendas Espirituais. Por isso, 
aos que erroneamente vis-
lumbram no suicídio o alívio 
para suas dores, aproveito o 
ensejo para esclarecer: o sui-
cida mata-se à procura da 
paz; todavia, depara-se com 
o maior dos tormentos, algo 
muito diferente do suposto 
Nada, que, por sua vez, não 
existe. A trajetória espiritual-
-humana não cessa, e nela se 
colhe o que se houver planta-

do. Admoestou Jesus, em Seu 
Apocalipse, 2:23: “(...) Eu 
sou Aquele que sonda rins e 
corações, e retribuirei a cada 
um segundo as suas obras”. 

Insisto que o grande se-
gredo da Vida é, amando a 
Vida, saber preparar-se pa-
ra a morte, ou Vida Eterna, 
na hora certa, determinada 
por Deus. Com sabedoria, 
o saudoso Irmão Alziro 
Zarur (1914-1979) alertava: 
“O suicídio não resolve as 
angústias de ninguém”. 

Essa máxima sintetiza 
uma crucial verdade, que já 
impediu, graças a Deus, in-
contáveis tragédias, na Ter-
ra e no Espaço, provocadas 
pelo enganoso crime de 
atentar contra si mesma ou 

si mesmo. Portanto, quando 
o sofrimento bater à porta, 
essa nunca será uma solu-
ção. Nos momentos mais 
pungentes, apelemos para 
Jesus, que jamais se mantém 
afastado de nós, pois foi Ele 
Quem prometeu: “Não vos 
deixarei órfãos; voltarei pa-
ra junto de vós” (Evange-
lho, segundo João, 14:18). 

Quando vier um pensa-
mento de desânimo ou você 
se sentir abandonada ou aban-
donado, nesse mesmo instante 
é quando maior amparo estará 
recebendo dos Céus, basta que 
entre na luminosa faixa vibra-
tória do Cristo. 

Em minha obra Como Ven-
cer o Sofrimento (1990), refle-
tindo sobre a grave respon-

sabilidade de nossa existência 
terrena, grafei: “Honremos o 
extraordinário dom que Deus 
nos concedeu, que é a Vida, 
e Ele sempre virá em nosso 
socorro pelos mais inimagi-
náveis e eficientes processos. 
Substancial é que saibamos 
humildemente entender os 
Seus recados e os apliquemos 
com a Boa Vontade e a efi-
cácia que Ele espera de nós. 
A permanente sintonia com 
o Poder Divino só nos pode 
capacitar o Espírito, para que 
tenha condições de sobre-
viver à dor, mesmo que em 
plena conflagração dos des-
temperos humanos.”

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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Fabricantes reduzem peso 
para disfarçar aumentos

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
começou oficialmente no cargo tendo que desfazer 

a mudança nos registros de casos e mortes de Covid: 
“Não sou maquiador, sou médico”, disse semana passada. 
O pessoal da indústria de alimentos poderia se inspirar no 
ministro e banir a maquiagem de produtos. Na época da 
Páscoa, os ovos de chocolate são a bola da vez.

Levantamento realizado pela consultoria Bip indica que 
os preços caíram, em média, 2,05% na comparação com o 
ano passado (dados do Procon-SP), mas alguns fabrican-
tes reduziram a gramatura dos produtos. “O consumidor 
pode não perceber um aumento nos preços dos ovos de 
Páscoa, mas existe um aumento em termos relativos (R$/
kg do chocolate).” afirma o líder de Varejo da Bip, Wagner 
Pereira.

O preço de 100g de um ovo pode ser até quatro vezes 
maior do que 100g de uma barra de chocolate da mesma 
marca. Questões de logística explicam parte da diferença, 
mas o marketing para ser o maior responsável pela dis-
troção.

Pereira acredita que, com a queda na renda, os consum-
idores buscarão alternativas de marcas mais baratas ou 
caixas de bombons. Outra opção são os ovos artesanais. 
“A produção caseira será impulsionada pelo aumento do 
desemprego e da informalidade”, explica. “Além disso, os 
ovos caseiros tendem a ter um preço mais competitivo”, 
completa. Apesar da expectativa de aumento no consumo 
de ovos de páscoa caseiros, o comércio como um todo 
deve sofrer uma queda em relação a 2020.

Inócuo e ineficaz

A Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica faz um 
alerta para o momento crítico da pesquisa clínica no país. Em 
documento às autoridades, a entidade ressalta que “durante 
a pandemia, muitos colocaram em dúvida o valor da ciência, 
mas a realidade mostrou que a única solução para salvarmos 
vidas e a economia é o desenvolvimento das vacinas”.

“Todas as tentativas possíveis para tratamento preven-
tivo e precoce se mostraram ineficazes, inócuos ou ainda 
precisam passar pelos testes clínicos que todos os outros 
medicamentos são igualmente submetidos”, lembra o 
médico Helio Osmo, presidente da Sociedade Brasileira de 
Medicina Farmacêutica.

Pecador

Pedir jejum e oração pela liberdade não combina com 
quem defende a ditadura.

Rápidas

O núcleo ABDF Jovem (Associação Brasileira de Direito 
Financeiro) realizará nesta quarta, às 19h, um webinário 
sobre tributação de softwares e aplicativos, com Cibelle Anea, 
coordenadora tributária do iFood, e outros especialistas. No 
YouTube youtube.com/watch?v=WMqkmPe7gvM *** A 
professora de Direito Internacional Carol Proner e o profes-
sor titular de História Moderna e Contemporânea Francisco 
Carlos Teixeira da Silva, ambos da UFRJ, farão palestras 
sobre “Lei de Segurança Nacional e ditadura nunca mais”, 
nesta quarta, às 19h, no canal TVIAB no YouTube *** Aasp 
fará nesta terça-feira, às 17h, o evento “O Direito Penal por 
Elas.” Inscrições: mesdamulher.aasp.org.br *** A jornalista e 
escritora Jô Ramos é a mais nova sócia honorária da Asso-
ciação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB-RS). Será 
correspondente internacional da instituição.

Do cerimonial da 
Presidência para o Itamaraty
Katia Abreu: ‘Ernesto por Ernesto não dá’

“Ernesto por Ernes-
to não dá”. A reação 
é da senadora Katia 

Abreu (PP-TO), que presi-
de a Comissão de Reações 
Exteriores do Senado, ao 
pedir a saída e indicação de 
nome para substituir o mi-
nistro Ernesto Araújo, cujo 
pedido de demissão ainda 
aguarda aceitação do presi-
dente Jair Bolsonaro, Mes-
mo não tendo experiência 
na carreira diplomática, o 
nome escolhido foi o do 
embaixador Carlos Alberto 
Franco França, (ex-chefe 
do Cerimonial de Bolsona-
ro), que no último dia 26 
teve reunião agendada com 
o presidente. Também esta-
vam entre os cotados Luiz 
Fernando Serra, embaixa-
dor do Brasil na França e 
o embaixador George Fir-
meza (assessor do almirante 
Flávio Rocha). 

A preocupação com um 
possível processo de conti-
nuidade da atual política ex-
terior, que vem sendo rejei-
tada pela grande maioria do 
Congresso, deve-se ao fato 
que Serra, por exemplo, 
chegou a ser cotado para 
cargo no início do governo, 
pelo seu alinhamento à ala 
ideológica da família Bolso-
naro e defender fortemente 
o governo no exterior. O 
senador Flavio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) foi rela-
tor da sabatina de Serra na 
Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado.

5 G em cena

Ernesto Araújo, para pe-
dir demissão do cargo já vi-
nha sendo questionado por 
todos os Poderes da Repú-
blica, principalmente por 
parlamentares, que o critica-
ram por falhas nas relações 
diplomáticas que teriam 
prejudicado a aquisição de 

vacinas contra a Covid-19, 
pediu demissão do cargo 
durante um encontro com 
o presidente Jair Bolsonaro 
fez uso de um artfício nada 
recomendado em diploma-
cia: mentira. No domingo 
divulgou nas redes sociais o 
conteúdo de uma conversa 
reservada com a senadora 
Kátia Abreu durante um 
almoço no Itamaraty, insi-
nuando que ela teria feito 
lobby em favor do 5G da 
China, deixando de lado o 
problema das vacinas.. 

“Em 4/3 recebi a sena-
dora Kátia Abreu para al-
moçar no MRE. Conversa 
cortês. Pouco ou nada falou 
de vacinas. No final disse: 
‘Ministro, se o senhor fizer 
um gesto em relação ao 5G, 
será o rei do Senado’. Não 
fiz gesto algum”, escreveu 
Araújo em sua conta no 
Twitter. “Desconsiderei a 
sugestão inclusive porque 
o tema 5G depende do Mi-
nistério das Comunicações 
e do próprio Presidente da 
República, a quem compete 
a decisão última na maté-
ria”, complementou.

O deputado federal Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP), 
filho do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, re-
tuitou os ataques feitos pelo 
chanceler  à senadora Kátia 
Abreu na noite de domingo 
(28). A atitude foi lida como 
apoio do filho do presiden-
te ao diplomata, que está 
balançando no cargo 

China

Katia Abreu considerou 
uma “violência” resumir o 
conteúdo da conversa em 
um tuíte. “É uma violên-
cia resumir três horas de 
um encontro institucional 
a um tuíte que falta com a 
verdade. Em um encontro 
institucional, todo o conte-

údo é público. Defendi que 
os certames licitatórios não 
podem comportar vetos ou 
restrições políticas”, afir-
mou a senadora.

A parlamentar disse ter 
alertado “esse senhor” dos 
prejuízos que um veto à 
China na questão 5G po-
deria dar às nossas expor-
tações, especialmente para 
o setor do agronegócio. 
“Defendi também que a 
questão do desmatamen-
to na Amazônia deve ser 
profundamente explicada 
ao mundo no contexto 
da negociação para evitar 
mais danos comerciais ao 
Brasil”.Sem citar o nome 
de Araújo, Kátia escreveu 
no Twitter que há interes-
se em “desviar o assunto 
pra tirar o foco do que é 
mais importante: vacinas e 
vida”. “Desviar o assunto 
pra tirar o foco do que é 
mais importante : Vacinas 
e vidas! Vamos voltar ao 
fogo rápido. Não farei o 
jogo deles” - Kátia Abreu.

“Se um Chanceler age 
dessa forma marginal com 
a presidente da Comissão 
de Relações Exteriores do 
Senado da República de seu 
próprio país, com explícita 
compulsão belicosa, isso 
prova definitivamente que 
ele está à margem de qual-
quer possibilidade de liderar 
a diplomacia brasileira. Te-
mos de livrar a diplomacia 
do Brasil de seu desvio mar-
ginal”, concluí Katia Abreu.

Reações

A afirmação de Ernesto 
Araújo deixou senadores 
revoltados. Kátia Abreu 
classificou o ministro como 
“a face de um marginal”, 
que viveria “à margem da 
boa diplomacia, à margem 
da verdade dos fatos, à 
margem do equilíbrio e à 

margem do respeito às ins-
tituições”. Um pedido de 
impeachment estava sendo 
preparado na manhã desta 
segunda-feira por um gru-
po de senadores revoltados 
com a atitute de Araújo.

No fim da manhã des-
ta segunda-feira, Araújo se 
reuniu com secretários no 
Itamaraty e logo após poi 
para o Palácio do Planalto e 
se reuniu com o presidente, 
acompanhado do deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) e  de Filipe Mar-
tins, assessor especial para 
assuntos internacionais da 
Presidência. O chanceler 
afirmou que não queria ser 
um problema para o presi-
dente. Expectativa, porém, 
é de que Bolsonaro aceite o 
pedido de demissão..

O presidente do PP, se-
nador Ciro Nogueira (PI), 
lamentou a criação da celeu-
ma. “No momento em que 
há um grande esforço para 
a pacificação e o entendi-
mento, lamento muito que 
justamente o responsável 
por nossa diplomacia venha 
a criar mais um contencioso 
político para as instituições. 
O Brasil e o povo brasileiro 
não merecem isso”, escre-
veu Nogueira no Twitter. 

O senador Weverton 
(PDT-MA) disse que “já 
passou da hora de Ernesto 
Araújo ser demitido do Ita-
maraty” e que ele, para se 
manter no cargo, abre uma 
guerra de fake news contra 
senadores.

“Encurralado pela pés-
sima gestão à frente da 
política externa brasileira, 
principalmente na compra 
de vacinas, Ernesto Araújo 
tenta se manter no cargo 
abrindo uma guerra de fake 
news contra senadores sé-
rios como @KatiaAbreu”, 
escreveu Weverton na mes-
ma rede social.

ONU prevê aumento da fome na América Central
Um relatório de duas 

agências da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
indicou que mais de 10 
milhões de pessoas cor-
rem o risco de aumentar 
sua insegurança alimentar 
nos próximos meses em 
Honduras, Guatemala, 
El Salvador e Nicarágua. 
Neste contexto, o estudo 
da ONU para a Alimen-
tação e Agricultura (FAO) 
e o Programa Alimentar 
Mundial (PMA) apelou a 
mais assistência alimentar 
e a entrega de sementes 
resistentes à seca como 
medidas para enfrentar a 
situação.

Esta área da América 
Central foi atingida pe-
los furacões Eta e Iota em 
novembro passado e está 

sofrendo os efeitos da pan-
demia Covid-19, de acordo 
com o relatório intitulado 
“Hunger Hotspots” (pon-
tos de fome), que expõe que 
muitas famílias perderam 
alimentos reservas devido 
aos furacões além da redu-
ção do emprego devido às 
interrupções causadas pela 
pandemia, principalmente 
no setor informal, com per-
da de renda e menor acesso 
aos alimentos.

Desta forma, segundo 
o relatório, em Honduras 
espera-se que “3,1 milhões 
de pessoas enfrentem in-
segurança alimentar aguda 
elevada, incluindo quase 
570.000 em situações de 
emergência”, enquanto na 
Guatemala a cifra chegaria 
a 3.700.000 milhões de pes-

soas que vivem em sete de 
os departamentos mais afe-
tados pelos furacões.

No caso da Guatemala, 
haveria “um aumento anual 
de 8 pontos percentuais nos 
números totais de insegu-
rança alimentar aguda”, dis-
se o relatório das agências 
da ONU. Para El Salvador, 
“espera-se que cerca de 1 
milhão de pessoas enfren-
tem insegurança alimentar 
aguda elevada entre março 
e maio de 2021, incluin-
do 121.000 em situação de 
emergência”, e os mais afe-
tados são os “grupos que 
sofreram perdas de renda 
devido a restrições. De mo-
bilidade e transporte. rela-
cionado com a pandemia.”.

Enquanto isso, na Ni-
carágua, os danos e perdas 

causados pelos furacões fo-
ram estimados em mais de 
742 milhões de dólares com 
impacto direto no PIB, com 
cerca de 3.000.000 de pes-
soas expostas, especialmen-
te em territórios indígenas, 
onde a pesca artesanal, silvi-
cultura e agricultura foram 
significativamente afetados, 
acrescentou a ONU.

O relatório recomenda 
medidas críticas de curto 
prazo em relação à fome, 
incluindo “aumento da as-
sistência alimentar e nutri-
cional, distribuição de se-
mentes resistentes à seca, 
tratamento e vacinação do 
gado, reabilitação das estru-
turas de captação de água e 
aumento das oportunidades 
de renda para as comunida-
des vulneráveis.”
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Rio: preço do aluguel  
sobe em 11 bairros

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE 33.3.0031102-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. acionistas da Priner Serviços Industriais S.A.  
(a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a 
ser realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11:00 horas (a “AGOE”), na sede da 
Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, 
Jacarepágua, CEP 22.760-401, na cidade e estado do Rio de Janeiro, para 
deliberarem acerca das seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária:  
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores 
independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
(ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020, com utilização de reserva de lucro e reserva legal para 
absorção do prejuízo apurado; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores 
da Companhia para o exercício social de 2021, nos termos da proposta da 
administração; e (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para 
atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir 
os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite 
do capital autorizado, em reuniões realizadas em 26 de agosto de 2020, em 30 de 
setembro de 2020, 25 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, decorrentes do 
exercício do direito previsto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2020; e (ii) 
Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração acima indicada. 
Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações 
obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 481/2009, 
e que são necessárias para melhor entendimento da matéria acima, além do Manual 
do Acionista para a AGOE, disponíveis no escritório da Companhia, na Avenida 
Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-
401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus 
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGOE por meio de  
(i) voto à distância; ou (ii) presencialmente, munidos de documento de identidade com 
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante artigo 
126 da Lei 6.404/76 e Manual de Acionistas para a AGOE. Com relação à participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação para participação na 
AGOE deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126,  
§ 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados por 
meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de 
acordo com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador 
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia dispensa o 
reconhecimento de firma, a notarização e consularização de procurações, bem como 
a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. Para fins 
de melhor organização da AGOE, a Companhia solicita, nos termos do art. 8º do 
estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para 
participação na AGOE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os 
acionistas poderão participar da AGOE ainda que não realizem o depósito prévio 
acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGOE, 
conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09, conforme alterada. O acionista 
que desejar participar da AGOE por meio do sistema de votação à distância, nos 
termos da ICVM 481/09, conforme alterada, deverá enviar o boletim de voto à 
distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador 
das ações ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no 
Manual de Acionistas para a AGOE e no próprio boletim. Nos termos do artigo 4º 
da ICVM 481/09, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário 
à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento), devendo essa 
faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes das 
Assembleias, conforme §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Pedro Henrique Chermont de Miranda 
Presidente do Conselho de Administração

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACIONISTAS REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2021 

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado do 
Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201 (parte), Barra da 
Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade: aprovado(a) (1) a ratificação da nomeação e contratação da 
BDO RCS Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/ME nº 54.276.936/0005-00, 
registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o 
nº 2SP 13846/F,  como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação 
do patrimônio líquido contábil da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 201, CEP 22640-102, Barra da 
Tijuca, inscrita no CNPJ/ME sob nº 36.113.876/0001-91, com seus atos constitutivos 
arquivados perante a JUCERJA sob NIRE 33.3.0027387-5 (respectivamente, 
“Laudo de Avaliação” e “OT DTVM”); (2) o Laudo de Avaliação, no montante de 
R$ 28.431.531,15, resultando em um valor patrimonial por ação R$ 1.093,520428, 
conforme consta do Laudo de Avaliação, o qual encontra-se anexo à ata na forma 
do Anexo I; (3) o aumento do capital social da Companhia, para R$ 28.717.056,99, , 
mediante a emissão de 35.400 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de 
emissão da Companhia, em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço 
de emissão de R$ 552,251096 cada, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, da LSA. O 
aumento de capital ora aprovado é subscrito e integralizado pela única acionista da 
Companhia, a Confiance Participações S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 21.110.778/0001-23, nos termos do boletim de subscrição que integra a 
ata como Anexo II, mediante a conferência de 17.700 ações ordinárias de emissão 
da OT DTVM, representativas de parte do capital social de 26.000 ações ordinárias, 
pelo valor patrimonial contábil por ação, no montante total de R$ 19.355.311,59; e do 
montante de R$ 194.377,20 em moeda corrente nacional; e (4) a alteração do caput 
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 4ª. O capital social da Companhia é de R$ 28.717.056,99 (vinte e 
oito milhões, setecentos e dezessete mil, cinquenta e seis reais e noventa e nove 
centavos), dividido em 52.000 (cinquenta e duas mil) ações ordinárias, nominativas, 
e todas sem valor nominal. As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de 
um proprietário para cada ação.”. Arquivada na JUCERJA em 12/02/2021 sob o nº 
00004015719, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para 
consulta na sede social da Companhia.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 NIRE JUCERJA 333.0031861-5

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Companhia de Capital Aberto
Edital de Convocação da AGE/O da Bemobi Mobile Tech S.A.

Ficam os Srs. acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. ("Cia.") convoca-
dos para se reunirem em AGE/O, a ser realizada no dia 30/04/21, às 10h 
(“AGOE”), de forma exclusivamente digital, nos termos do Art. 4º, §2º, 
inciso I, e Art. 21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17/12/09 (“Ins-
trução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Google Meets (“Plata-
forma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado aos acionistas 
habilitados, sem prejuízo da possibilidade de votação a distância por meio 
do envio de boletim de voto a distância (“BVD”) previamente à realização da 
assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Extraordinária: 
1 – alterar o art. 5º do Estatuto Social da Cia. de modo a refletir o aumento 
de capital dentro do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de 
Administração de 8/02/21. em Assembleia Ordinária: 1 - deliberar sobre 
o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/20, e examinar, discutir e votar as de-
monstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/20, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores 
independentes; 2 - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31/12/20; e 3 - fixar a remuneração global dos adminis-
tradores da Cia. para o exercício de 2021. Informações Gerais: Este edital 
de convocação, a proposta da administração, bem como os documentos e 
as informações pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes 
mencionada, em especial os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 
6.404/76 e os demais previstos nas Instruções da CVM nº 480 e nº 481, 
encontram-se disponíveis na sede da Cia. e, também, nas páginas da Cia. 
(ri.bemobi.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na 
rede mundial de computadores. Considerando a pandemia da COVID-19 no 
Brasil, sobretudo em razão das restrições existentes à circulação e reunião 
de pessoas, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, 
razão pela qual a participação do Acionista somente poderá ser via Platafor-
ma Eletrônica, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído nos 
termos do Art. 21-C, §§2º e 3º da Instrução CVM 481, caso em que o Acio-
nista poderá: (i) simplesmente participar da Assembleia, sem necessaria-
mente votar; ou (ii) participar e votar nas Assembleias Gerais. Participação 
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar e 
votar na AGOE via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados 
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária 
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia, conforme 
o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou procuradores. 
O link de acesso à AGOE será disponibilizado pela Cia. àqueles acionistas 
que se habilitarem para participar, por meio do envio, dos documentos abai-
xo indicados para o endereço eletrônico assembleia@bemobi.com.br (com 
solicitação de confirmação de recebimento), em até 2 dias antes da data 
de realização da AGOE, ou seja até 28/04/21. a) no caso de pessoa física: 
documento de identidade com foto (RG, a CNH, passaporte, carteiras de 
identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais 
expedidas pelos órgãos da Administração Pública); b) no caso de pessoa 
jurídica ou fundo de investimento: o representante do acionista deverá apre-
sentar: (i) documento de identidade do representante com foto (RG, a CNH, 
passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais 
e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (ii) 
atos societários e/ou documentos pertinentes que comprovem os poderes 
dos signatários (iii) o instrumento do mandato com o reconhecimento de fir-
ma do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição financeira 
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Cia. com, no máximo, 
5 dias de antecedência da data da realização da AGOE e, relativamente aos 
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato 
contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competen-
te. Em princípio, todos os documentos dos acionistas expedidos no exterior 
devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião ou 
Notário Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do do-
cumento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Aposti-
la), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor 
juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de 
Títulos e Documentos, nos termos da legislação então em vigor. Partici-
pação dos Acionistas via BVD: Além da participação na AGOE por meio 
da Plataforma Eletrônica, também é admitido o voto a distância por meio 
do preenchimento e entrega do BVD, nos termos do Art. 21-A da Instrução 
CVM 481, aos agentes de custódia, ao escriturador das ações da Cia. ou di-
retamente à Cia. As informações completas para a participação digital e/ou 
para o envio do BVD estão disponíveis na Proposta da Administração dispo-
nível para consulta na sede da Cia. e nas páginas eletrônicas da Cia. (http://
ri.bemobi.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) 
e da CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). RJ, 29/03/21. 
Lars Boilesen - Presidente do Conselho de Administração da BEMOBI 
MOBILE TECH S.A..

Estudo da APSA 
mostra que a va-
cância segue alta na 

cidade e mais imóveis en-
traram na lista de locação. 
Ipanema, com menor ofer-
ta, é o bairro com o valor 
mais alto da Zona Sul, pas-
sando à frente do Leblon, 
que sofre com alta vacância; 
Recreio e Barra da Tijuca 
tiveram maior alta, de 6% 
em média. E Rio Comprido 
e Catete estão entre os que 
ficaram mais baratos em fe-
vereiro

A locação de imóveis re-
sidenciais no Rio de Janei-
ro manteve em fevereiro a 
maior taxa média de vacân-
cia – que mostra a quantida-
de de imóveis vazios dispo-
níveis para alugar – desde o 
início da pandemia do coro-
navirus: 17,9%. Esse índice 
havia sido alcançado em ja-
neiro. Ou seja, a cada cem 
imóveis, 18 estão vagos, à 
espera de um inquilino. A 
taxa ideal é de 8 a 10% e, 
antes da pandemia, a va-
cância média no Rio estava 
em torno de 14%. Mesmo 
assim, quem procurou imó-
vel para alugar, encontrou 
ofertas anunciadas com va-
lores mais altos em 11 dos 
principais bairros da cidade.

Mas de acordo com o 
gerente geral de imóveis da 
APSA, Jean Carvalho, dife-
rentemente dos meses ante-

riores, a taxa alta de imóveis 
vazios não é por conta de 
desocupações provocadas 
pela crise econômica do 
ano de 2020. Os estudos 
mostraram que mais imó-
veis entraram para a loca-
ção.

Alguns bairros da Zona 
Sul estão com ofertas de 
aluguéis em que os pro-
prietários pedem valores 
mais altos e outros mais 
baixos do que o verificado 
em janeiro. Em Ipanema, 
houve aumento de 4,74% e 
o metro quadrado está em 
R$ 65,03, ultrapassando o 
valor médio do Leblon, de 
R$ 59,37. Atualmente, o 
Leblon possui o triplo de 
ofertas que Ipanema. Bota-
fogo também subiu 2,94%, 
chegando a R$ 39,28.

Em Laranjeiras, houve 
queda de 3,95%, apesar da 
baixa vacância, e o metro 
quadrado passou para R$ 
32,30. Copacabana também 
caiu 1,31% %, com o me-
tro quadrado em R$ 37,46. 
O Catete foi o bairro com 
maior queda, de 9,95%, 
passando para R$ 34,01.

O Recreio teve aumen-
to de 5,82%, com o metro 
quadrado sendo anunciado 
por R$ 29,83.

Na Tijuca, o aumento 
foi 3,26%, com aluguel a 
R$23,73 o metro quadrado. 
O Grajaú, com crescimen-

to de 5,23%, tem o valor 
anunciado em R$ 22,34 o 
metro quadrado. Vila Isa-
bel também teve aumento 
de 2,25% frente ao mês an-
terior, com o valor em R$ 
21,78. E o Méier também 
encareceu em 4,53%, com 
valores médios de R$ 18,68. 
O destaque de percentual 
de redução de valores na 
Zona Norte fica por conta 
do Rio Comprido, que caiu 
7,69%, ficando em R$ 18,01 
por metro quadrado. A Bar-
ra da Tijuca teve aumento 
de 6,57% frente ao mês an-
terior, chegando a R$ 41,34. 
O Centro teve aumento de 
1,50% com relação a janei-
ro e hoje custa em média R$ 
29,12 por metro quadrado.

Foram consideradas para 
análise de média dos valo-
res 16.200 ofertas de loca-
ção de apartamentos de um 
a três dormitórios.

A taxa de vacância tem 
diferentes percentuais nos 
bairros. Na faixa de 10%, 
ou seja, dentro da norma-
lidade para se manter pre-
ços no patamar mais alto, 
estão: Laranjeiras (5,1%), 
Flamengo (9,7%), Catete 
(10,2%), Recreio (6,4%), 
Vila Isabel (11,9%), Grajaú 
(11,9%) e Rio Comprido 
(8,5%). Acima de 10% es-
tão: Botafogo (16,3%), Co-
pacabana (20,1%), Ipanema 
(17,5%), Leme (14,5%), 

Tijuca (16,2%), Maracanã 
(21,4%), Centro (33,7%) e 
Méier (12,5%).

Os maiores destaques de 
redução foram Catete, com 
uma queda frente a janei-
ro de 25%, e o Flamengo, 
que caiu 11,82%. Na Zona 
Oeste, foi o Recreio, com 
uma redução frente ao mês 
anterior de 24,71% e na Zo-
na Norte, o Rio Comprido, 
que diminuiu 18,27%. Ana-
lisando o aumento da taxa 
de vacância, destaca-se os 
seguintes bairros: Maraca-
nã, com um aumento de 
37,18% e Grajaú, com cres-
cimento de 16,67%.

O Centro continua acu-
mulando aumento. De ja-
neiro para fevereiro, cresceu 
37,55%, chegando a taxa de 
33,7%, uma das mais altas 
da cidade.

Em fevereiro, o volu-
me de unidades alugadas 
teve declínio de 23,6% 
com relação a fevereiro de 
2020. Com relação a janei-
ro de 2021, a queda foi de 
12,5%. Em Copacabana, 
em 2018, entre janeiro e 
fevereiro, um imóvel resi-
dencial de um a três dor-
mitórios levava em média 
65 dias para ser locado. Já 
comparando o mesmo pe-
ríodo nesse ano a média é 
de 43 dias, demonstrando 
uma redução em relação 
ao exemplo de 2018.

Cargueiro volta a 
flutuar liberando  
o Canal de Suez

O navio que blo-
queou o Canal de 
Suez por sete dias, 

importante rota mundial de 
comércio, voltou a flutuar e 
a navegar nesta segunda-fei-
ra após a realização de ma-
nobras, liberando o tráfego 
na via aquática. A forte ma-
ré do meio-dia no canal aju-
dou a frota de rebocadores 
no trabalho de desencalhar 
a embarcação.

Após a liberação, o navio 
foi deslocado para a Bitter 
Lakes, região de lagos nas 
extremidades do canal, on-
de passaria por inspeção 
técnica. No início desta 
segunda-feira, o navio vol-
tou a flutuar depois de re-
boque e impulsionamento 
bem-sucedidos, segundo o 
presidente e diretor admi-
nistrativo da SCA, o almi-
rante Osama Rabie. Houve 
a restauração de 80% da 
direção da embarcação para 
longe da margem e a SCA 
informou que as manobras 
voltariam ser feitas no mes-
mo dia durante a maré alta, 
o que acabou por completar 
o trabalho.

O navio é um porta-con-
têineres do Panamá. Já na 
liberação parcial da embar-
cação, Rabie disse que gos-
taria de tranquilizar a nave-
gação internacional quanto 
à liberação imediata de Suez 
depois que o Ever Given 
voltasse a navegar. A esti-
mativa divulgada por Rabie 
é que serão necessários três 
dias até que todos os navios 
à espera da liberação do ca-
nal possam atravessá-lo. O 
navio encalhado obstruía 
totalmente a passagem.

Rabie também agradeceu 
os esforços dos trabalhado-
res da SCA para remover a 
embarcação. Ele chamou o 
trabalho de “feito heroico” 
e disse que todos cumpri-
ram impecavelmente o de-
ver patriótico.

Até este domingo, as ma-
nobras de rebocadores diri-
gidas por uma empresa dos 
Países Baixos, especialista 
em resgates de embarca-
ções, conseguiram corrigir a 
posição do navio em 80%. 
A interrupção do Canal de 
Suez tem impacto em cerca 
de 12% do comércio global. 
O canal permite uma liga-
ção mais curta entre a Ásia e 
a Europa, por meio do Me-
diterrâneo. A rota alternati-
va é contornar o continente 

africano, pelo extremo sul, 
circuito que demora pelo 
menos mais duas semanas.

O acidente também está 
influenciando o preço do 
petróleo. O barril já ultra-
passava os US$ 53 no fim 
da semana passada.

O Ever Given está a 
serviço de uma empresa 
de Taiwan. Uma tempesta-
de de areia e ventos fortes 
podem ter sido a causa do 
desvio do curso, contra a 
margem.

Há cerca de uma semana 
a embarcação estava enca-
lhada, impedindo a circula-
ção de uma das rotas mais 
movimentadas do mundo.

O bloqueio do Canal de 
Suez alerta para necessida-
de de estudo de rotas de 
exportação alternativas. O 
prejuízo, segundo empresas 
especializadas em comércio 
marítimo, passa de R$ 300 
bilhões.

“Assim como ocorreu 
no Canal de Suez, muitos 
acontecimentos impossíveis 
de adivinhar  impactam na 
operação logística. Quanto 
maior o nível de planeja-
mento e estudo, e quanto 
mais se tentar alcançar a 
previsibilidade nessas ope-
rações, menos surpresas 
negativas os players terão”, 
analisa Helmuth Hofstatter, 
CEO da startup LogComex.

Ainda segundo Hofstat-
ter, muitos custos cobra-
dos em uma operação de 
transporte internacional 
estão associados à escolha 
da rota, por esse motivo é 
necessário conhecer quais 
taxas são aplicadas em de-
terminados locais e identi-
ficar onde isso ocorre com 
frequência.

“Além de pedágios, que 
são as mais comuns, exis-
tem outras taxas que são 
cobradas em determina-
das regiões que estejam em 
guerra, por exemplo, ou em 
que exista alta incidência de 
roubo, ou lugares onde há 
dificuldade na atracação do 
navio. Para cada movimen-
to não planejado que acon-
tece existem custos: a taxa 
de congestionamento, a ca-
pacidade de eficiência de ar-
mazéns e terminais, a greve 
dos caminhoneiros. O estu-
do de rotas deve apresentar 
diferentes cálculos de viabi-
lidade financeira, incluindo 
os fatores de risco e seus 
custos”, diz.
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.300.272.909
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convocados os senhores acionistas da Sendas Distribuidora S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada de modo exclusivamente digital no dia 28 
de abril de 2021, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes 
matérias constantes da Ordem do Dia: Em sede de Assembleia Geral 
Ordinária: I. Tomada das contas dos administradores e exame, discussão e 
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; II. Proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020; e III. Retificação da remuneração global 
anual dos administradores aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 
31 de dezembro de 2020. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: I. 
Alteração do estatuto social da Companhia para prever a concessão de 
contratos de indenidade; II. Exclusão do art. 45 do estatuto social da 
Companhia em vista da sua perda de objeto; III. Aprovação da consolidação 
do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações acima; 
e IV. Aprovação para que o laudo de avaliação da parcela cindida da 
Companhia Brasileira de Distribuição aprovado pelos acionistas no item 4.7 
da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/12/20 (“AGE da Cisão”), 
e que deveria ter constado como seu Anexo 4.7(ii) mas que não constou na 
versão arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(“JUCERJA”), seja anexado a ata da Assembleia de forma que possa ser 
registrado na JUCERJA como se tivesse constado da AGE da Cisão. 
Informamos que permanecem à disposição dos Senhores Acionistas, na 
sede social da Companhia, nas páginas de relações de investidores da 
Companhia (www.ri.assai.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), toda documentação 
pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia ora convocada, 
incluindo a proposta da administração e manual de participação para a 
Assembleia (“Proposta da Administração e Manual de Participação”). 
Participação na Assembleia Geral por meio da plataforma digital: Os 
Acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio da plataforma 
digital deverão acessar o site da Companhia, no endereço https://www.
tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=180F1A61EC4, preencher o seu 
cadastro e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação 
para participação e/ou voto na Assembleia, conforme indicados abaixo, com, 
no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização 
da Assembleia, ou seja, até o dia 26 de abril de 2021. Após a aprovação do 
cadastro pela Companhia, o Acionista receberá seu login e senha individual 
para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o cadastro. Os 
seguintes documentos deverão ser encaminhados pelos acionistas por meio 
do endereço eletrônico indicado acima: (a) extrato atualizado contendo a 
respectiva participação acionária expedido pelo órgão custodiante com no 
máximo 03 (três) dias de antecedência da Assembleia; (b) Para pessoas 
físicas: documento de identidade com foto do acionista; (c) Para pessoas 
jurídicas: (i) estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos 
societários que comprovem a representação legal do acionista; e (ii) 
documento de identidade com foto do representante legal; (d) Para fundos de 
investimento: (i) regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato 
social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política 
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de 
representação; e (iii) documento de identidade com foto do representante 
legal; e (e) caso qualquer dos Acionistas indicados nos itens (b) a (d) acima 
venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar (i) procuração com poderes específicos 
para sua representação na Assembleia; (ii) documentos de identidade do 
procurador presente, bem como, no caso de pessoa jurídica ou fundo, cópias 
do documento de identidade e ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) 
que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação. 
Para esta Assembleia, a Companhia aceitará procurações outorgadas por 
Acionistas por meio eletrônico, assinadas preferencialmente com uso da 
certificação ICP-Brasil. Participação na Assembleia Geral por meio de boletim 
de voto à distância: Nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada, e conforme detalhado na Proposta da 
Administração e Manual de Participação, os Acionistas que tenham interesse 
em exercer o seu direito de voto, por meio do boletim de voto à distância, 
deverão (a) enviar instruções de votos a distância,(a) diretamente à 
Companhia pelo e-mail adm.societario@assai.com.br, acompanhadas dos 
documentos indicados nos itens (a) a (e) acima ou (b) por meio (i) dos seus 
respectivos agentes de custódia (caso prestem esse tipo de serviço) ou do (ii) 
Agente Escriturador, por meio dos canais por ele disponibilizados. Em todos 
os casos, para o Boletim de Voto a Distância produzir efeitos, o dia 21 de abril 
de 2021 (ou seja, 7 (sete) dias antes da data da Assembleia,) deverá ser o 
último dia para o seu recebimento por uma das formas acima indicadas, e não 
o último dia para seu envio. Se o Boletim de Voto a Distância for recebido após 
o dia 21 de abril de 2021, os votos não serão computados. A Companhia não 
exigirá a entrega física dos documentos e algumas outras formalidades que 
estão previstas no Formulário de Referência da Companhia, conforme termos 
constantes da Proposta da Administração e Manual de Participação. Assim, 
em caso de eventuais dissonâncias entre a Proposta da Administração e 
Manual de Participação e o item 12.2 do Formulário de Referência da 
Companhia com relação à documentação e formalidades para participação 
nas assembleias gerais da Companhia, devem prevalecer as disposições da 
Proposta da Administração e Manual de Participação. Informações detalhadas 
sobre a participação do acionista diretamente, por seu representante legal ou 
procurador devidamente constituído, bem como as regras e procedimentos 
para participação e/ou votação a distância na Assembleia, inclusive 
orientações para envio do Boletim e ainda, orientações sobre acesso à 
plataforma digital e regras de conduta a serem adotadas na Assembleia 
constam da Proposta da Administração e Manual de Participação. São Paulo, 
26 de março de 2021. Jean-Charles Henri Naouri - Presidente do Conselho 
de Administração.

Três perguntas: as ações e ETFs 
americanos comprados por brasileiros
Por Jorge Priori

Juros dos empréstimos têm 
pequeno recuo em fevereiro

A taxa média de juros 
cobrados de famí-
lias e empresas em 

fevereiro ficou em 28,1% 
ao ano, conforme as Es-
tatísticas Monetárias e de 
Crédito, divulgadas nesta 
segunda-feira pelo Banco 
Central. O percentual re-
presenta recuo de 0,4 ponto 
percentual na comparação 
com janeiro; e de 6 pontos 
percentuais no acumulado 
de 12 meses.

Esses dados são do cré-
dito livre, em que os ban-
cos têm autonomia para 
emprestar o dinheiro cap-
tado no mercado e definir 
as taxas de juros cobradas 
dos clientes. Já o crédito 
direcionado tem regras de-
finidas pelo governo, des-
tinados, basicamente, aos 
setores habitacional, rural, 
de infraestrutura e ao mi-
crocrédito.

De acordo com o docu-
mento, a taxa média de ju-
ros para pessoas físicas no 
crédito livre está em 40,1% 
ao ano, o que representa 
uma alta de 0,6 ponto per-
centual em relação a janeiro. 
Em 12 meses, o resultado 
representa uma queda de 
6,8 pontos percentuais.

Segundo o BC, o aumen-
to da taxa cobrada para pes-

soas físicas reflete princi-
palmente os aumentos dos 
juros cobrados no cartão 
parcelado (5,6%) e na com-
posição da dívida (2,7%), 
que é uma renegociação 
com modalidades diferen-
tes de crédito.

Para as empresas, especi-
ficamente, os juros apresen-
taram queda, situando-se em 
13,8% ao ano, o que repre-
senta redução de 3,2 pontos 
percentuais em 12 meses. Se-
gundo o BC, o crédito livre 
a pessoas jurídicas alcançou 
R$ 1,1 trilhão, o que repre-
senta acréscimo de 1,2% no 
mês, “com destaque para as 
modalidades de desconto de 
duplicatas e recebíveis, ante-
cipação de faturas de cartão, 
aquisição de veículos, ACC 
[Adiantamento sobre Con-
trato de Câmbio] e financia-
mento a exportações”.

O saldo total das ope-
rações de crédito do siste-
ma financeiro alcançou R$ 
4,046 trilhões em fevereiro, 
aumento que correspon-
de a 0,7% no mês. No ca-
so das carteiras de pessoas 
jurídicas, o saldo ficou em 
R$ 1,8 trilhão (variação de 
0,6%). Já o de pessoas fí-
sicas ficou em R$ 2,3 tri-
lhões (0,8%). Em 12 meses, 
o crescimento registrado 

totalizou 16,1%, motivado 
principalmente pela expan-
são de 22,9% no crédito a 
empresas.

O crédito livre para pessoas 
físicas ficou em R$ 1,2 trilhão 
(crescimento de 0,7% no mês 
e 10,3% em 12 meses). Se-
gundo o BC, esse crescimen-
to registrado no mês se deve 
principalmente ao aumento 
observado nas modalidades 
de crédito pessoal (consignado 
e não consignado). Já o cres-
cimento registrado no prazo 
de 12 meses, o destaque ficou 
para as modalidades aquisição 
de veículos e composição de 
dívidas. O crédito livre para as 
empresas apresentou saldo de 
R$ 1,091 trilhão, em fevereiro, 
com crescimento de 1,2% no 
mês e 22,5%, em 12 meses.

No crédito direcionado, 
o saldo de pessoas jurídicas 
recuou 0,2% no mês, atin-
gindo R$ 700 bilhões, man-
tendo crescimento signifi-
cativo em 12 meses, 23,5%.

O chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha explica que “os 
recursos destinados a pessoas 
jurídicas tiveram redução de 
saldo [de 0,2%] devido às ope-
rações feitas com o BNDES, 
que teve redução de 0,8%”, 
disse referindo-se aos créditos 
direcionados a empresas.

Cade coloca 
RI da 
autarquia 
em inglês

Neste mês de março, o 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Ca-
de) publicou a versão em 
inglês de seu Regimento In-
terno (RI). O arquivo está 
disponível no site da autar-
quia e pode ser consultado 
por toda a comunidade an-
titruste internacional.

A iniciativa tem como 
objetivo ampliar o acesso 
internacional a documentos 
norteadores da autoridade 
da concorrência brasilei-
ra. Neste mesmo sentido, 
recentemente o Guia de 
Análise de Atos de Concen-
tração Horizontal (Guia H) 
também foi disponibilizado 
no idioma.

Segundo a assessora in-
ternacional do Cade, Ca-
rolina Araújo de Andrade, 
esse é um movimento natu-
ral em vista da evolução da 
autarquia no cenário global, 
que culmina inclusive no 
convite para compartilhar 
experiências com autori-
dades antitrustes de outros 
países.

“Essa posição de destaque 
que temos conquistado ao 
longo dos anos faz com que 
os olhos estrangeiros estejam 
voltados para nós. Daí advém 
a necessidade de ampliarmos 
a nossa comunicação institu-
cional, o que significa pro-
porcionar o acesso facilitado 
aos nossos documentos, nor-
mas e guias, com a tradução 
destes para o idioma inglês”, 
explica.

A Stake é uma startup 
australiana fundada 

em 2017 que permite a 
compra de ações e ETFs 
(Exchanged Traded Fund; 
em português, Fundos 
que Replicam Índices) 
americanos através da sua 
plataforma. Ela chegou ao 
Brasil em outubro de 2020 
depois de estabelecer a 
sua operação na Austrália, 
Nova Zelândia e Reino 
Unido. Desde então, vem 
divulgando a relação men-
sal das ações e ETFs mais 
comprados por brasileiros.

Se considerarmos a 
relação de fevereiro de 
2021, não vamos encon-
trar empresas tradicionais 
como a Microsoft, Johnson 
& Johnson, ExxonMobil e 
Coca-Cola, e sim empresas 
inovadoras como a Tilray 
e a Riot Blockchain. A 
Tilray foi fundada em 2013 
e trabalha com a pesquisa, 
cultivo, processamento e 
distribuição de cannabis 
medicinal. A Riot Block-
chain foi fundada em 2017 
e trabalha com a minera-
ção de bitcoin, verificando 
transações entre usuários 
e registrando-as na Block-
chain. As ações das duas 
empresas são negociadas 
na Nasdaq com os códigos 
TLRY (Tilray) e RIOT 
(Riot Blockchain).

Para sabermos um 
pouco mais sobre esse 
assunto conversamos com 
Paulo Kulikovsky, dire-
tor de operações da Stake, 
sobre as ações e ETFs mais 
comprados por brasileiros, 
a diferença entre comprar 
uma ação através da plata-
forma e um BDR na B3 e 
sobre como funciona uma 
compra através da Stake.

A Stake vem divulgan-
do rankings mensais das 
ações e ETFs mais com-
prados por brasileiros 
nas bolsas americanas. 
Quais são as conclusões 
que podem ser tiradas 
desses rankings?

Desde que a Stake che-
gou no Brasil, em outu-
bro de 2020, podemos 
notar um interesse dos 
brasileiros por empresas 
que também são tendên-
cia de investimento 
global. As empresas que 
dominaram as carteiras 
de investimentos dos 
brasileiros na Stake desde 
sua chegada no país, per-
manecem marcando forte 
presença nos portfólios, 
são Tesla, Nio e Apple.

A Tesla é a primeira de-
las, fundada e liderada por 
uma personalidade bastante 
marcante no mercado fi-
nanceiro, Elon Musk. Com 

foco no desenvolvimento, 
produção e venda de carros 
elétricos de alto desempen-
ho, já indica uma grande 
tendência em investimen-
tos relacionados à energia 
limpa. 

Seguindo essa mesma 
linha, a Nio, conhecida 
como “a Tesla chinesa”, é 
outra empresa que povoa 
os portfólios dos clientes 
da Stake no Brasil e no 
mundo. Juntas, as duas 
representam hoje pouco 
mais de 20% do total do 
portfólio de ações dos 
brasileiros na Stake. E isso 
diz muita coisa: o interesse 
pelos carros elétricos é uma 
aposta em um movimento 
que toma cada vez mais es-
paço nas discussões estra-
tégicas das grandes monta-
doras ao redor do mundo, 
e que tem planos cada 
vez mais ambiciosos para 
redução de combustíveis 
fósseis.

Não muito distante do 
assunto, 50% dos ETFs 
que dominam as carteiras 
dos brasileiros nos nossos 
rankings fazem parte do 
mesmo grupo: ARK, que 
foca em inovação disrup-
tiva como chave para o 
crescimento de longo pra-
zo, oferecendo exposição a 
crescimentos mais agres-
sivos em assuntos do 
momento. Por meio de 5 
ETFs que alcançam plata-
formas específicas, todos 
miram no futuro de forma 
revolucionária: Inova-
ção em geral (ARKK), 
em Fintech (ARKF), em 
sequenciamento de DNA 
(ARKG), a nova geração da 
internet (ARKW), automa-
ção e robótica (ARKQ). E 
esses 5 aparecem no rank-
ing como ETFs favoritos 
dos brasileiros, que estão 
garantindo suas cotas, de 
olho no futuro.

Qual a diferença entre 
comprar uma ação amer-
icana através da Stake e 
comprar um BDR na B3?

Investir no mercado 
americano via Stake signifi-
ca acessar diretamente mais 
de 4 mil ações e ETFs lista-
dos nas bolsas americanas. 
Esse acesso direto oferece 
muitas vantagens quando 
comparado com a compra 
de um BDR. Uma delas é 
que investindo em dólar 
pela Stake, caso a pessoa 
queira vender seus ativos, 
ela não necessariamente 
precisa converter os valores 
para reais se quiser reinve-
stir em outros ativos, sendo 
assim, ela não fica refém 
da alta volatilidade do 
dólar entre uma operação e 
outra. Importante pontuar 

aqui que, como a Stake não 
cobra corretagem, o inves-
tidor pode fazer transações 
ilimitadas sem ser cobrado 
por isso.

Outra grande vantagem 
quando comparado aos 
BDRs é a possibilidade de 
comprar ações de forma 
fracionada, ou seja, com-
prar ações de forma direta, 
permite que a pessoa in-
vista qualquer quantia que 
deseja, em qualquer ação 
que deseja. Se ela quiser 
investir, por exemplo, US$ 
10 em alguma empresa, 
ela pode, independente do 
valor que custe a ação. Isso 
abre um universo inteiro 
de possibilidades para 
investidores de todos os 
tamanhos de bolso e dos 
mais diferentes perfis. No 
caso dos BDRs, isso não é 
possível.

O que uma pessoa 
deve fazer para poder 
comprar uma ação ou 
ETF americano através 
da Stake?

O processo de abertura 
de conta é muito simples 
e rápido, semelhante à 
abertura de uma conta em 
bancos digitais. A Stake 
concentra em sua platafor-
ma todos os pontos ne-
cessários para viabilização 
da operação de compra. 
Com uma conta aberta na 
Stake, o investidor faz um 
depósito, que pode ser via 
TED ou Pix, em reais para 
nosso parceiro de câmbio.

Todas as informações 
para essa transferência fi-
cam facilmente disponíveis 
dentro de uma aba “saques 
e depósitos”. Fazemos a 
conversão e o dinheiro cai 
em dólares na conta criada. 
A partir daí, o processo é 
muito intuitivo, costuma-
mos dizer que o investidor 
tem Wall Street na palma 
da mão, e é isso mesmo. 
Dentro do app, tem um 
ícone de uma lupa, onde o 
investidor pode procurar 
pela empresa ou ETF que 
quiser, pode navegar pelos 
mais procurados e observar 
os movimentos do mer-
cado...

E assim cada investidor 
vai montando a sua carteira 
da forma como desejar, 
e toda vez que abrir o 
aplicativo vai ver a lista dos 
seus ativos com as varia-
ções de preço em tempo 
real. Essa interface é muito 
interessante tanto para in-
vestidores mais avançados 
quanto para os iniciantes. 
Poder montar uma carteira 
e ajustá-la da forma como 
for mais conveniente era 
algo inimaginável a alguns 
anos atrás.
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 ENEVA S.A.  
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Edital de Convocação de  
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem 
em AGO/E, a ser realizada às 11h do dia 30/04/2021, de forma exclusiva-
mente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o § único do art. 
121 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em AGO: (i) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da admi-
nistração e as demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) destinação dos resultados do exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (iii) fixar o número de membros do Conselho de 
Administração da Cia.; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração 
da Cia.; (v) fixar o montante global anual da remuneração dos Administrado-
res da Cia.; e 2) Em AGE: (vi) rerratificar a remuneração global atribuída aos 
administradores no período compreendido entre abril de 2020 e abril de 2021. 
Informações Gerais: A Cia. esclarece que (i) poderão participar da AGO/E 
os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus representan-
tes legais ou procuradores, nos termos dispostos no art. 126 da Lei 6.404/76, 
(ii) os acionistas deverão apresentar com a devida antecedência o compro-
vante atualizado da titularidade das ações de emissão da Cia., expedido por 
instituição financeira prestadora dos serviços de ações escriturais e/ou agen-
te de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físicas: documento de iden-
tificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social 
consolidado devidamente registrado no órgão competente e a documentação 
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos direto-
res, conforme o caso); (c) Fundos de Investimento: último regulamento con-
solidado do fundo e estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, 
além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata 
de eleição dos diretores, conforme o caso); e (d) Procuradores: procuração, 
emitida há menos de um ano da data de realização da AGO/E e documento 
de identificação com foto do procurador. Visando facilitar a participação dos 
acionistas, a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento 
e tradução juramentada para português dos documentos expedidos fora do 
país. É importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatá-
rio dos documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e 
que documentos em língua estrangeira estejam acompanhados de tradução 
livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar da 
AGO/E, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma “Zoom”, 
deverão enviar e-mail à Cia. para secretariacorporativa@eneva.com.br, 
com antecedência mínima de 48h da realização da AGO/E, ou seja, até às 
11h (horário de Brasília) do dia 28/04/2021, solicitando acesso ao sistema 
eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia de toda a 
documentação necessária para participação na AGO/E, nos termos acima. 
Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na assem-
bleia digital e não apresentarem os documentos de participação necessários 
no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação na AGO/E. As infor-
mações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a serem seguidos 
para que os acionistas possam participar e votar à distância na AGO/E, in-
cluindo informações para acesso e utilização do sistema por meio do qual 
será realizada a AGO/E, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
ri.eneva.com.br. O acionista também poderá exercer o voto na AGO/E por 
meio do preenchimento e entrega com antecedência do boletim de voto à 
distância. Solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na 
Instrução CVM nº 481/2009, bem como as orientações constantes do próprio 
boletim de voto à distância disponibilizado. Para fins do art. 4º da Instrução 
CVM nº 481/2009, a Cia. informa, ainda, que o percentual mínimo do capital 
votante necessário para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo 
para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5%, nos 
termos do art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, conforme alterada. 
Por fim, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem exa-
minadas e deliberadas na AGO/E encontram-se disponíveis na sede social 
da Cia., na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no 
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê o 
art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/2009. RJ, 30/03/2021. 
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A..

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas da MMX Mineração e Metálicos 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “MMX”), na forma 
prevista no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 30 
de abril de 2021, às 12h00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, 
Botafogo, no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 
(“AGO”), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as 
contas dos atuais administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do 
parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) Aprovar a destinação 
do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) Eleger 
um membro do Conselho de Administração em razão de renúncia de 
conselheiro; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos 
Administradores da Companhia. A Companhia esclarece ainda que:  
(a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no 
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no 
site de Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br), os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em 
observância à Instrução CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista 
poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como 
via boletim de voto a distância, conforme artigo 126 da Lei nº 6.404/76 
e Instrução CVM 481/09; e (c) a lista de documentos de representação 
necessários e as orientações detalhadas para participação do acionista 
na AGO se encontram na Proposta da Administração, disponível nos sites 
acima listados.Rio de Janeiro (RJ), 30 de março de 2021.

Fernando Hermanny - Presidente do Conselho de Administração.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG
C.N.P.J./M.F. nº: 33.938.119/0001-69

N.I.R.E.: 3330016451-1 - Companhia Aberta - Categoria A
FATO RELEVANTE

4ª REVISÃO TARIFÁRIA QUINQUENAL JULGAMENTO 
DO PROCESSO REGULATÓRIO 

A Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, com nome fantasia 
Naturgy, (código de negociação CEGR3 no mercado básico da B3), nos termos 
da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 358, de 
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem pelo presente ato informar aos 
seus acionistas e ao mercado em geral, em complementação ao Fato Relevante 
divulgado pela Companhia em 24/03/2021 com publicação no DOERJ e no 
Jornal Monitor Mercantil em 26/03/2021, que, nesta data, recebeu o Ofício 
AGENERSA/SECEX SEI N° 316, comunicando à Companhia sobre a decisão 
do Conselho Diretor da Agência Reguladora de suspender os efeitos e prazos 
processuais da Deliberação AGENERSA Nº 4.198/2021 referente à 4ª Revisão 
Tarifária Quinquenal da Concessionária. A decisão informada à Companhia 
ainda será publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ. 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. 
Márcio Gomes Vargas 

Diretor Econômico Financeiro e de Relações com o Investidor

Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 
Acionistas realizada em 28 de Janeiro de 2021. 

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 07, Sala 201 (parte), 
Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Aprovada(o)
s por unanimidade: em assembleia geral ordinaria: (1) em relação ao exercício 
social findo em 31.12.2020: (a) o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras,anexos à ata na forma do Anexo I; (b) face à apuração de lucro líquido 
no montante de R$ 8.325.326,78: destinar (b1) R$ 416.266,34 para a Reserva Legal; 
(b2) R$ 3.954.530,22 para pagamento de dividendo mínimo, com a ratificação das 
distribuições intermediárias nos valores de R$220.907,85 e de R$1.874.205,20 pagas, 
respectivamente, em 17.2.2020 e 29.12.2020, bem como a distribuição complementar 
no valor de R$ 1.859.417,17, a ser paga em data a ser definida pela Diretoria; e 
(b3) R$ 3.954.530,22 para a Reserva Especial de Lucros; e em assembleia geral 
extraordinaria: (2) o aumento do capital social da Companhia, para R$ 9.167.368,20, 
mediante a capitalização total do saldo das contas Reserva Especial de Lucros – 
Outras (R$ 3.954.530,22) e da Reserva Legal (R$ 748.266,34), conforme evidenciados 
no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020, sem que haja emissão de novas 
ações da Companhia, nos termos do §1º do Art. 169 da LSA; (3) a alteração do 
item II do Art. 18 do Estatuto Social, quanto ao dividendo mínimo obrigatório, que 
passará a ser de 25%; e (4) a alteração do caput do Art. 4º e do item II do Art. 18 do 
Estatuto Social da Companhia, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 4ª. O capital social da Companhia é de R$ 9.167.368,20 (nove milhões, cento 
e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), dividido 
em 16.000 (dezesseis mil) ações ordinárias, nominativas, e todas sem valor nominal. 
As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de um proprietário para 
cada ação.”; e “Artigo 18 – O exercício social terminará em 31 de dezembro de 
cada ano. Ao final de cada exercício social será levantado o balanço e as demais 
demonstrações financeiras exigidas por lei, observando-se quanto à distribuição do 
resultado apurado, as seguintes regras: I. do resultado do exercício serão deduzidos, 
em primeiro lugar, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda; II. 
do lucro líquido apurado, serão destinados 5% (cinco por cento) para a constituição 
da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; e 25% 
(vinte e cinco por cento) para o dividendo mínimo obrigatório, III. o saldo de lucros 
será destinado na forma aprovada na Assembleia Geral de Acionistas”. Arquivada 
na JUCERJA em 17/02/2021 sob o nº 00004016673, Sec. Geral Bernardo F. S. 
Berwanger e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 NIRE JUCERJA 333.0031861-5

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EdITAL dE cONVOcAçãO - ASSEmBLEIA GERAL ORdINÁRIA: Ficam 
convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da 
Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 30 de abril de 2021, 
às 13h00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no 
Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGO”), a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos atuais 
administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer emitido 
pelos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício 
social encerrado em 31.12.2020; (ii) Aprovar a destinação do resultado 
do exercício social encerrado em 31.12.2020; (iii) Eleger um membro 
do Conselho de Administração em razão de renúncia de conselheiro 
independente; e (iv) Fixar o montante global anual da remuneração dos 
Administradores da Companhia. A Companhia esclarece ainda que: 
(a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no 
site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no 
site de Relações com Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em 
observância à Instrução CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista 
poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como 
via boletim de voto a distância, conforme artigo 126 da Lei nº 6.404/76 
e Instrução CVM 481/09; e (c) a lista de documentos de representação 
necessários e as orientações detalhadas para participação do acionista 
na AGO se encontram na Proposta da Administração, disponível nos sites 
acima listados. Rio de Janeiro (RJ), 29 de março de 2021. paulo Esteves 
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, no dia 
30/04/21, na sede da Cia., à Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Barra 
da Tijuca/RJ, às 11h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório 
Anual da Administração e Dfs. da Cia., referentes ao exercício encerrado em 
31/12/20; b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/20; 
c) Eleição do Conselho de Administração e do seu Presidente; d) Fixação 
da remuneração global dos Administradores para o ano de 2021. Avisos: 
Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social da Cia., os documentos a que se refere o Art. 133, da Lei 6.404/76. Os 
instrumentos de representação na Assembleia deverão ser apresentados na 
sede social da Cia. nos termos da Lei e do Estatuto Social dela. RJ, 29/03/21. 
José Inácio Cercal Fucci - Presidente do Conselho de Administração. SANTA BEATRIZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 09.121.066/0001-04
Comunicamos para fins de arquivamento na JUCERJA no dia vinte e seis de 
março de dois mil e vinte um (26/03/2021), reuniram-se na sede da Empresa 
SANTA BEATRIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 09.121.066/0001-04, 
NIRE nº 33.2.0798396-5, seus sócios MÔNICA SARMENTO SWAELEN 
SILVA e PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA, para deliberarem sobre 
a REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) para R$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente subscrito e 
integralizado, representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas, com valor 
nominal de R$1,00 (um real) cada uma, por entenderem ser excessivo em 
relação ao objeto da sociedade (Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, art. 
1.082, inciso II), ficando o mesmo distribuído da seguinte forma:

Sócios-Administradores Quotas R$ %
Mônica Sarmento Swaelen 
Silva 990.000 990.000,00 99%

Pedro Henrique dos Reis 
Silva 10.000 10.000,00 1%

Total 1.000.000 1.000.000,00 100%
Mônica Sarmento Swaelen Silva - Sócios-Administradores; Pedro Henrique 

dos Reis Silva - Sócios-Administradores

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

CONVOCAÇÃO: Assembleia Geral Ordinária: São convocados os 
Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de 
abril de 2021, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, n.º 355, 
KM 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2020; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2020; c) Fixar remuneração dos administradores; d) 
Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos 
que se referem ao art. 133 da lei 6.404/76, relativos ao item a), encontram-
se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 23 de 
março de 2021. Andréia  Guedes de Oliveira – Presidente.

MERCK S.A.
CNPJ/MF n° 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Aviso aos Acionistas
Em cumprimento ao disposto no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, comunicamos que os documentos a que o artigo se refere, 
relativos ao exercício encerrado em 31/12/20, se encontram à disposição 
dos Senhores Acionistas, na sede social da Merck S.A., situada na Estrada 
dos Bandeirantes, 1099, Jacarepaguá, CEP 22710-571, na cidade e Estado 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. A Administração.

Financiamento imobiliário 
deve chegar a R$157 bi 
Abecip prevê recorde ao longo deste ano

O f i n a n c i a m e n -
to imobiliário 
com recursos da 

poupança deve expandir 
27% este ano em relação 
a 2020, superando o re-
corde da série histórica. 
Os dados foram divulga-
dos nesta segunda-feira 
pela Associação Brasileira 
de Entidades de Créditos 
Imobiliário e Poupança 
(Abecip). A expectativa é 
de que a soma dos finan-
ciamentos chegue a R$157 
bilhões neste ano.

No ano passado, o va-
lor financiado foi de R$ 
124 bilhões, o mais alto da 
série histórica (sem corre-
ções pela inflação), inicia-
da em 1994. A presidente 
de Abecip, Cristiane Por-
tella, disse que o mercado 
imobiliário já apresentava 
um cenário de retomada 
antes da pandemia. Segun-
do ela, as baixas taxas de 
juros possibilitaram que a 
compra e o financiamento 

de imóveis seguissem em 
alta mesmo com a pande-
mia.

“Como a compra de um 
imóvel é uma decisão de 
longo prazo, aquelas pes-
soas que não foram direta-
mente afetadas pela pande-
mia no seu fluxo financeiro 
seguiram no seu projeto de 
compra de imóveis”, afirma 
Portella.

O financiamento imobi-
liário no Brasil estava em 
alta até 2014. Naquele ano, 
o valor financiado chegou 
a R$ 113 bilhões, o recor-
de da série histórica até 
então. Em 2015 e 2016, 
com a recessão durante o 
2º governo Dilma, o finan-
ciamento caiu. Despencou 
dos R$ 113 bilhões em 
2014 para R$ 46,6 bilhões 
em 2016, queda de 59%. O 
valor financiado só voltou 
a crescer em 2018, quando 
foi de R$ 57 bilhões. De 
2018 para 2020, houve alta 
de 116%.

Os financiamentos imo-
biliários com recursos das 
cadernetas do Sistema 
Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) atin-
giram R$ 12,45 bilhões 
em fevereiro de 2021, re-
corde nominal para um 
mês de fevereiro na sé-
rie histórica iniciada em 
1994. O montante supe-
rou em 1,3% o registrado 
em janeiro e quase do-
brou na comparação com 
fevereiro de 2020 (R$ 
6,38 bilhões), exibindo 
crescimento de 95,3%. 

Primeiro bimestre

No primeiro bimestre de 
2021, o montante financia-
do somou R$ 24,74 bilhões, 
alta de 83% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. No acumulado de 
12 meses, entre março de 
2020 e fevereiro de 2021, 
o montante financiado so-
mou R$ 135,19 bilhões, alta 

de 64,4% em relação ao pe-
ríodo imediatamente ante-
rior. Financiamentos Imo-
biliários - Unidades Foram 
financiados em fevereiro de 
2021, nas modalidades de 
aquisição e construção, 50,6 
mil imóveis, resultado 8% 
menor que o do mês ante-
rior. 

Comparado a fevereiro 
de 2020, observou-se alta 
de 98,4%. 50,6 mil foi o 
quinto maior número de 
imóveis financiados em 
um único mês. No primei-
ro bimestre de 2021 foram 
financiados, com recur-
sos da poupança SBPE, 
105,69 mil imóveis, resul-
tado 97,8% superior ao 
de igual período de 2020. 
Nos últimos 12 meses en-
cerrados em fevereiro de 
2021, foram financiados 
com recursos da poupan-
ça 479,04 mil imóveis, re-
sultado 53,7% superior 
ao do período precedente 
(311,60 mil unidades). 

Aumenta demanda 
de empréstimos na 
China no trimestre 

O índice da demanda ge-
ral de empréstimos da Chi-
na atingiu 77,5% no primei-
ro trimestre deste ano, o que 
representa um crescimento 
de 5,9 pontos percentuais 
ante o registrado no último 
trimestre de 2020, de acor-
do com um relatório divul-
gado pelo Banco Popular 
da China (BPC).

Os subíndices de de-
manda de empréstimos do 
primeiro trimestre para os 
setores que incluem a ma-
nufatura, a infraestrutura e 
o comércio atacadista e va-
rejista aumentaram em rela-
ção aos do quarto trimestre 
do ano passado, segundo o 
relatório da pesquisa bancá-
ria do BPC.

O relatório mostrou 
uma maior confiança entre 
os banqueiros na econo-

mia da China no primeiro 
trimestre, com seu índice 
de calor macroeconômi-
co atingindo 42,4%, um 
aumento de 8,8 pontos 
percentuais em relação ao 
trimestre anterior.

De acordo com  agên-
cia Xinhua, os empresários 
também mostraram um 
maior entusiasmo pelo de-
senvolvimento econômico 
do país, segundo o relatório 
da pesquisa de empresários 
do BPC.

No primeiro trimestre, o 
índice de calor macroeco-
nômico dos empresários se 
situou em 38,9%, 4,5 pon-
tos percentuais a mais que 
no quarto trimestre de 2020 
e 26,5 pontos percentuais a 
mais que no mesmo perío-
do do ano passado, apon-
tou o relatório.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em reais)

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Fi-
nanceiras da Caberj Integral Saúde S.A. relativas ao exercício findo em 31/12/2020, 
elaboradas em consonância com as práticas contábeis, adotadas no Brasil, aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS, as quais abrange às normas instituídas pela própria agência e os pronuncia-
mentos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC), quando refe-
rendados e aprovados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicati-
vas e do relatório dos auditores independentes. • Política de destinação de lucros: 
A política de destinação de lucros objetiva a perenidade da Controladora Caixa de 
Assistência à Saúde – Caberj, CNPJ: 42.182.170/0001-84, como forma de manu-
tenção de seu objetivo principal, a concessão de um plano de saúde de qualidade, 
atualizado com as boas práticas mercadológica e solvente com suas obrigações 
técnicas, uma vez que na Controladora (Caixa de Assistência à Saúde – Caberj), há 
ingresso reduzido de novos beneficiários, tendo em vista que se destina, exclusiva-
mente, aos ex-funcionários do sistema Banerj e seus familiares. No exercício de 
2020 o lucro líquido auferido pela Caberj Integral Saúde S.A. foi de R$ 247.991,41, 
foi incorporado ao prejuízo acumulado dos exercícios anteriores (R$ 3.140.431,42), 
reduzindo o mesmo para R$ 2.892.440,01. • Negócios sociais e principais fatos 
internos e/ou externos que tiveram influência na performance da sociedade e 
no resultado do exercício. Mantendo a política de saneamento da carteira, que 
adotamos, desde 2017, chegamos ao final de 2020 com o incremento da carteira de 
beneficiários na ordem de 29,51%, 34.579 beneficiários em dezembro 2020 contra 
26.699 beneficiários em dezembro de 2019. A receita acumulada no exercício apre-
sentou o crescimento de 49,39%, devido ao ingresso de grande parte do contingen-
te, do crescimento apontado, em comparação ao exercício anterior  
(R$ 105.619.777,18 em 2020 contra R$ 70.698.896,96 em 2019), entretanto, com 
uma qualidade de carteira muito melhor, o que nos permitiu reverter o quadro nega-
tivo de déficit acumulado nos exercícios anteriores. A recuperação verificada na 
Caberj Integral Saúde S/A, visualizável, no resultado ora apresentado, é decorrente 
de uma completa reavaliação de gestão que consiste na identificação dos pontos 
vulneráveis, conduzindo-nos a uma readequação da estrutura por gerenciamento 
dos custos, com a introdução de novos modelos de remuneração da rede prestado-
ra (remuneração por performance, capitação, diárias globais), revisão do trabalho 
de auditoria, dentre outras, como estabelecido no planejamento estratégico 2020 e 
que será ampliado com novas ações previstas para 2021. Além disso, uma comple-
ta revisão no formato da área comercial, consistindo na higienização da carteira, 
renegociando com clientes deficitários, na redefinição de produtos e na adequação 
da remuneração dos agentes comerciais. Ações absolutamente necessárias para 
que modificássemos todo o cenário de resultado que se apresentava e promovês-
semos o crescimento da carteira, mesmo num cenário econômico desfavorável às 

operadoras de saúde. Todos os esforços neste período foram focados, além do 
crescimento e higienização da carteira. Conseguimos manter todos os produtos em 
níveis de reclamações aceitáveis e sem nenhuma suspensão de produto, neste 
exercício. O que comprova o acerto das decisões e táticas operacionais adotadas. 
• Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto. 
Não houve, em 2020, reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto 
ou indireto. Foi eleita nova Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal 
para o biênio 2020/2021. • Perspectivas e planos da administração para o exer-
cício seguinte; Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da 
operadora se encontram em consonância ao estabelecido pela ANS, ratificando 
que as premissas adotadas têm sido acertadas e preparando a empresa para cres-
cimento perene e superavitário. A Caberj Integral Saúde S.A. utiliza a expertise 
conquistada pela Caixa de Assistência à Saúde - Caberj (Controladora), para adotar 
programas de prevenção e promoção à Saúde, já conhecidas da ANS, quanto aos 
seus resultados e impactos positivos no controle de custos assistenciais e aumento 
da qualidade de vida, destinada aos produtos do público coletivo empresarial e co-
letivo por adesão do Rio de Janeiro. Estas práticas e medidas auxiliarão na manu-
tenção e equilíbrio da sinistralidade, aumentando a competitividade da operadora 
no mercado. Não obstante aos programas de promoção à saúde e qualidade de 
vida, estamos readequando toda a gama de produtos, renegociando com os princi-
pais prestadores, a forma de remuneração (pagamento por performance, pacotes 
cirúrgicos e ambulatoriais), redução do percentual de coparticipação em rede “fide-
lizada” de prestadores, uma subscrição de risco compartilhada com rede pré-con-
cebida em níveis que permitam aumento da competitividade (capitation) e a criação 
de novos centros médicos estratégicos, que nos permitirão disputar em igualdade 
com grandes players de mercado. Estamos incorporando as novas regras instituí-
das pela RN 442 de 20/12/2018, sobre a implantação da PEONA SUS e da Provisão 
Para Insuficiência de Contraprestações que devem ser instituídas a partir de janeiro 
de 2021; Não podemos deixar de destacar que já estamos adotando ações e práti-
cas de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos pela Operadora, com a 
criação do Núcleo de Compliance e Processos, apoiado por uma auditoria interna, 
mesmo sendo obrigatórias somente em 2023, conforme determina a RN 443 de 
25/01/2019. Além disso, essa ação reforça nosso enquadramento nos itens de re-
quisitos da dimensão de Gestão Organizacional da RN 452/20 que dispõe sobre o 
Programa de Acreditação, uma certificação de boas práticas em gestão organiza-
cional e em gestão em saúde, cujo objetivo é a qualificação da prestação dos servi-
ços, induzindo a mudança no modelo de atenção à saúde existente, propiciando 
uma melhor experiência para o beneficiário. Outro ponto que merece destaque de 
nossa parte são os avanços nos estudos para implantação gradual do “modelo de 
Capital Baseado em Riscos”. Os critérios já estão sendo finalizados para adaptação 

ao Capital Baseado em Riscos, antecedendo os prazos e condições estipulados na 
RN 451 de 06/03/2020. • Principais investimentos realizados, objetivo, montan-
tes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos progra-
mas de promoção e prevenção à saúde; Em 2020, implementamos o modelo de 
parceria, com grande Administradora e uma empresa de gestão e auditoria médica, 
que modifica totalmente, a forma de atuação e acompanhamento da carteira de 
clientes e do resultado dos principais prestadores de serviço. Uma importante inicia-
tiva implementada consiste na criação da rede ambulatorial e Centros Médicos pró-
prios e compartilhados (Unidade Niterói, Tijuca e Copacabana) sendo prevista a 
ampliação de atendimento (Campo Grande, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São 
Gonçalo) o qual será prestado por profissionais próprios e terceirizados. A mudança 
é gradual e proporcional ao contingente populacional e abrangência dos produtos, 
atuando mais incisivamente, nas regiões e prestadores onde o impacto se mostre 
efetivo e a atuação mais rápida para adequarmos a evolução dos custos assisten-
ciais aos resultados desejados, atuando fundamentalmente na eliminação dos des-
perdícios, corrigindo as frequências da utilização fora do padrão e renegociando as 
tabelas com prestadores. Com a introdução dessa iniciativa na estrutura da Caberj 
Integral Saúde S/A (Rede própria ambulatorial), estaremos colocando em prática 
uma nova visão assistencial a qual nos permitirá oferecer um atendimento persona-
lizado ao cliente, aplicando um modelo fundamentado no acolhimento e voltado 
para prestação de serviço de cunho holístico. • Declaração sobre a capacidade 
financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobi-
liários classificados na categoria mantidos até o vencimento; A Sociedade 
mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A Administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança com vistas a manu-
tenção de recursos necessários e suficientes para cumprir todas as exigências das 
garantias financeiras pela ANS. • Investimentos da companhia em sociedades 
coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o 
exercício; Todo e qualquer investimento na operação direta da Caberj Integral Saú-
de, se dá através de recursos próprios, advindo do resultado de nossas operações 
e do compartilhamento de risco com parceiros estratégicos na área da saúde. O 
Conselho de Administração apresenta a prestação de contas do exercício de 2020. 
Rio de Janeiro, 11/03/2021. Sergio Vinicius de Paula e Silva - Presidente Conselho 
de Administração; Vingenzo Pierro - Vice Presidente do Conselho de Administra-
ção; Conselheiros: Rosangela de Araújo Costa, Alfredo Lucio Durante Gonçalves, 
Eurico Domingues da Silva, Adilson Souza da Costa, David Ubiratan Macieira, Ha-
roldo Aquino Filho, Paulo Roberto Fraga Vasques, Armando Gentil Monteiro, Denize 
Ramiro Lima Landeira, Sandro Tadeu Macedo.

ATIVO Nota 2020 2019
Ativo Circulante 43.210.019 40.121.892
Disponível 5 289.519 581.749
Realizável 42.920.500 39.540.143
Aplicações 6 22.671.666 19.950.930

Aplicações garantidoras de provisões técnicas 16.629.016 15.606.814
Aplicações livres 6.042.650 4.344.116

Créditos de operações com planos de
 assistência à saúde 7 8.537.478 8.778.640

Contraprestação pecuniária à receber 8.295.590 8.337.433
Participação de beneficiários em eventos 241.888 441.207

Créditos tributários e previdenciários 8 2.488.367 1.294.830
Bens e titúlos à receber 9 9.222.989 9.515.743

Ativo não Circulante 5.650.219 6.146.168
Realizável a longo prazo 147.744 396.391
Depósitos judiciais e fiscais 147.744 396.391

Imobilizado 10 5.502.475 5.749.777
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares 5.502.475 5.749.777

Total do ativo 48.860.238 46.268.060

PASSIVO Nota 2020 2019
Passivo Circulante 21.122.032 16.558.402
Provisões técnicas de operações de assistência
 à saúde 11 17.242.052 12.599.330
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG 1.429.344 518.073
Provisão de eventos a liquidar para SUS 457.921 302.918
Provisão de eventos a liquidar para outros
 prestadores de serviços assistenciais 6.377.106 5.768.933
Provisão para eventos ocorridos e não
 avisados - PEONA 8.977.681 6.009.406

Provisões 12 81.581 276.365
Provisão pra IR e CSLL 81.581 276.365

Tributos e contribuições a recolher 13 468.459 829.826
Empréstimos e financiamentos a pagar 14 2.115.351 1.783.287
Débitos diversos 15 1.214.589 1.069.594

Passivo não Circulante 1.619.446 3.838.889
Provisões para ações judiciais 16 330.000 486.213
Empréstimos e financiamentos a pagar 14 751.375 3.005.501
Débitos diversos 15 538.071 347.175

Patrimônio Líquido 17 26.118.760 25.870.769
Capital social 29.011.200 29.011.200
Prejuizo acumulado (2.892.440) (3.140.431)

Total do passivo 48.860.238 46.268.060

Contraprestações efetivas Nota 2020 2019
de plano de assistência à saúde 105.619.777 70.698.897
Receitas com operações de assistência à saúde 105.619.777 70.698.897
Contraprestações líquidas 105.619.777 70.698.897

Eventos indenizáveis líquidos (81.041.979) (55.592.822)
Eventos avisados 18 (78.073.704) (57.061.949)
Variação da provisão de eventos ocorridos
 e não avisados (2.968.275) 1.469.127

Resultado das operações com planos de
 assistência á saúde 24.577.798 15.106.075
Outras receitas operacionais de planos de
 assistência à saúde - 105.607
Receitas de assistência à saúde não
 relacionadas com planos de saúde da operadora

Outras receitas operacionais 125.682 596
Outras despesas operacionais com
 planos de assistência à saúde

Outras despesas de operações de planos de
 assistência à saúde (533.464) (493.031)
Programa de promoção da saúde e prevenção
 de riscos e doenças (1.336.408) (317.556)
Provisão para perdas sobre créditos (316.061) (272.261)

Outras despesas operacionais de assistência à saúde
 não relacionadas com plano de saúde da operadora (155.925) (320.510)
Resultado bruto 22.361.622 13.808.920
Despesas de comercialização (6.680.336) (2.517.412)
Despesas administrativas 19 (15.575.046) (11.504.523)
Resultado operacional 106.240 (213.015)
Resultado financeiro líquido 37.332 830.230

Receitas financeiras 650.800 1.349.310
Despesas financeiras (613.468) (519.080)

Resultado patrimonial 186.000 240.000
Receitas patrimoniais 186.000 240.000

Resultado antes dos impostos 329.572 857.215
Imposto de renda 12 (53.633) (196.857)
Contribuição social 12 (27.948) (79.508)

Resultado líquido 247.991 580.850
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
social

Lucro/Prejuízo 
acumulado Total

Saldos em 31/12/2018 26.011.200 (3.721.281) 22.289.919
Subscrição de capital social 3.000.000 - 3.000.000
Lucro líquido do exercício - 580.850 580.850
Saldos em 31/12/2019 29.011.200 (3.140.431) 25.870.769
Lucro líquido do exercício - 247.991 247.991
Saldos em 31/12/2020 29.011.200 (2.892.440) 26.118.760

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019
Recebimentos de plano de saúde 104.237.987 64.120.081
Resgate de aplicações financeiras 36.426.629 18.961.073
Outros recebimentos operacionais 1.652 2.608
Pagamentos a fornecedores/prestadores de
 serviços de saúde (87.695.531) (70.636.396)
Pagamentos de comissões (6.569.572) (2.459.940)
Pagamentos de serviços de terceiros (644.459) (388.996)
Pagamentos de tributos (3.809.978) (2.848.730)
Pagamentos de contingências (800.045) (873.628)
Pagamentos de promoção/publicidade - (32.550)
Aplicações financeiras (38.759.750) (13.703.760)
Outros pagamentos operacionais (540.314) (468.725)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.846.618 (8.328.964)
Atividades de investimento
Outros recebimentos das atividades de investimentos 179.072 221.642

Caixa líquido das atividades de investimento 179.072 221.642
Atividades de Financiamento
Integralização de capital em dinheiro - 3.000.000
Recebimento empréstimos/financiamentos - 4.997.385
Pagamentos de juros e encargos sobre empréstimos/
 financiamentos (395.859) (343.830)
Pagamentos de amortização de empréstimos/
 financiamentos (1.922.062) (304.006)

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (2.317.921) 7.349.549
Variação Líquida do Caixa (292.230) (757.773)
CAIXA - Saldo inicial 581.749 1.339.522
CAIXA - Saldo final 289.519 581.749
Diminuição do Saldo de Caixa (292.230) (757.773)
Ativos Livres no início do período 4.925.865 9.991.272
Ativos Livres no final do período 6.332.169 4.925.865
Aumento/Redução nas aplicações financeiras -
 Recursos Livres 1.406.304 (5.065.407)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional. A Caberj Integral Saúde S.A. (“Caberj Integral” ou “Compa-
nhia”), é uma sociedade por ações, constituída em 19/01/2006, como subsidiária inte-
gral da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, com sede e foro a rua Ernani do 
Amaral Peixoto, 467, sala 1411 parte, Centro na cidade de Niterói - RJ. A Companhia tem 
por objetivo a comercialização e operação de planos de assistência à saúde e atividades 
afins. A Companhia está cadastrada na Agência Nacional de Saúde – ANS (“ANS”) sob 
o registro de nº 41577-4, com a situação ativa desde 29/09/2006. Em consonância com 
o planejamento estratégico, a Companhia no exercício de 2020 registrou um incremen-
to da ordem de 29,51% no seu universo de vidas e o aumento da ordem de 49,39% na 
receita de contraprestação. 2. Base de preparação. a. Declaração de conformidade. 
A presente demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, as quais abrangem a 
legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela ANS. As 
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos 
pelo plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº 446/2019. As demonstra-
ções de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a 
serem apresentados sobre este conceito. A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pelo Conselho de Administração em 05/03/2020. b. Base de mensuração. 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com ex-
ceção dos instrumentos financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por 
meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. 
d. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras 
de acordo com as normas da ANS e as normas emitidas pelo CPC exige que a Adminis-
tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de 
uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconheci-
das no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros 
afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis 
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras estão incluídas na nota explicativa nº 11 - Provisões técnicas. As informa-
ções sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco significati-
vo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão inclu-
ídas na nota explicativa nº 16 - Provisões para ações judiciais. 3. Principais políticas 
contábeis. As principais diretrizes contábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e com-
põem se de depósitos bancários à vista em montante sujeito a um insignificante risco de 
mudança de valor. b. Instrumentos financeiros. A Companhia participa de operações 
envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou 
aplicar seus recursos financeiros disponíveis. Os riscos associados a estes instrumen-
tos são gerenciados por meio de estratégias conservadoras visando liquidez, rentabili-
dade e segurança. A Companhia não possui operações com derivativos. i. Ativos fi-
nanceiros não derivativos. A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e 
depósitos inicialmente na data em que foram originados.  Todos os outros ativos finan-
ceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reco-
nhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia não reconhece um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratu-
ais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia classifica 
os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros regis-
trados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis para venda. Em 31/12/2020 
e 2019 a Companhia possui ativos financeiros classificados na seguinte categoria: ii. 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo fi-
nanceiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhe-
cimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resul-
tado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda 
com base em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a 
estratégia de investimentos da Companhia. Os custos da transação, é reconhecido no 
resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os 
quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no 
resultado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do 
resultado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seria classifica-
do como disponíveis para venda. iii. Recebíveis. Representam substancialmente os 
recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de assistência médi-
co hospitalar e os valores a receber de conveniados na data de encerramento do balan-
ço. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medi-
dos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. iv. Instrumentos Financeiros – Derivativos. A Companhia não opera com ins-
trumentos financeiros com características de derivativos. c. Demais ativo e passivo 
circulante e não circulante. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, 
reduzidos de provisão para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As demais 
obrigações são registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. d. Pro-
visões técnicas. A provisão para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de 
acordo com as determinações da Resolução Normativa nº 209, de 22/12/2009 e suas 
alterações posteriores, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme 
mencionado na Nota Explicativa nº 11. A provisão para eventos a liquidar é registrada 
com base nas faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela Compa-
nhia, em contrapartida à conta de despesas de eventos indenizáveis avisados, quando 
relativa a serviços de assistência prestados aos seus conveniados. e. Provisão para 
ações judiciais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, são realizado de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC25 - “Pro-
visões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes” e leva em consideração a avalia-
ção dos assessores jurídicos da Companhia conforme segue: (a) Ativos contingentes - 
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem mais 
recursos. (b) Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considera-
do provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável 
saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. f. Resultado. O resultado é apurado 
pelo regime de competência e considera os rendimentos e encargos, calculados a índi-
ces ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Companhia. As contra-
prestações são apropriadas ao resultado quando da emissão das respectivas faturas, 
em bases lineares, no período de cobertura de risco. Os eventos indenizáveis avisados 
são apropriados à despesa, considerando-se a data de apresentação da conta médica, 
do aviso pelos prestadores, pelo seu valor integral, no primeiro momento da identifica-
ção da ocorrência da despesa médica. As recuperações de eventos indenizáveis co-
nhecidos ou avisados representam o valor dos eventos recuperados/ressarcidos por 
glosas de assistência médico-hospitalar em procedimentos, com base em registros 
auxiliares. 4. Gerenciamento de Risco. 4.1 - Visão Técnica de Exposição ao Risco 
do Negócio. A Companhia atua como operadora de planos de saúde no mercado de 
saúde suplementar com o objetivo de prover assistência médica aos seus associados, 

tendo como riscos associados um conjunto de fatores inerentes a natureza de suas 
operações. Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar o negócio da Com-
panhia, destacam-se: 4.1.1. Riscos ligados à atividade econômica da Companhia. 
Neste item, as variáveis econômicas que influenciam a manutenção e o desenvolvi-
mento do negócio são a variação dos custos médico-hospitalares, fatores macroeconô-
micos, dentre outros. A Companhia está exposta em termos de risco de mercado a alte-
rações macroeconômicas de política tributária, assim como a inflação do preço médio 
dos serviços de saúde, traduzida pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente 
de honorários médicos (ch); cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medica-
mentos, exames de baixa, média e alta complexidade), além de serem indexados pela 
inflação, sofrem impacto da variação cambial, principalmente nos serviços de diagnós-
ticos (equipamentos de alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medicamentos de 
alto custo). Para este último fator de risco, relacionado ao mercado de saúde, a Compa-
nhia conta com um Comitê de Negociação com a rede de prestadores de serviços mé-
dicos, composta por Superintendentes, gerentes médicos e profissionais técnicos, cujo 
resultado das negociações vem apresentando, além de transparência e previsibilidade 
de custos, compatibilidade dos valores negociados com os limites orçamentários esta-
belecidos. 4.1.2. Risco Regulatório. Este risco se acentua por estar associado a um 
setor regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja atuação inclui ques-
tões legais de operação de planos de saúde, garantias financeiras e responsabilidade 
contratual. 4.1.3. Riscos Operacionais. Neste item, são focadas análises mais estrutu-
radas de gerenciamento de risco específico da operadora. Os principais riscos opera-
cionais existentes são: 4.1.3.1. Risco atuarial. Outro importante instrumento de gestão 
é o risco atuarial que aborda fatores relacionados à correta precificação dos produtos e 
critérios de seleção/ aceitação do risco, que agrava os custos de acordo com o ramo de 
atividade de seus clientes e/ou em função de seu perfil etário. Ressalta-se que, em vir-
tude dos índices crescentes de sinistralidade apresentado pelo mercado neste exercí-
cio, promovemos a “higienização” na carteira dos contratos deficitários e sem perspec-
tivas de equilíbrio técnico no curto ou médio prazo. Esta ação levou ao cancelamento de 
cerca de 6,67% da carteira de clientes, entretanto, conseguimos manter a sinistralidade 
nos parâmetros desejados, sem praticar reajustes que provocariam a evasão de mais 
clientes, devido ao fato da perda do poder de pagamento vivenciada pelo mercado. Tal 
medida demonstra uma preocupação com os riscos futuros de sinistralidade da carteira 
e o compromisso de salvaguardar as reservas técnicas da Companhia, com uma políti-
ca de aceitação de riscos e manutenção do equilíbrio técnico, ainda mais criterioso e ri-
goroso do que já era praticado. 4.1.3.2. Risco de elevação dos custos médico-hos-
pitalares. O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está diretamente 
relacionado à taxa de variação de custos médico-hospitalares - VCMH - medida de va-
riação resultante da combinação de preços de serviços de saúde associado à frequên-
cia de utilização de eventos médicos pelos beneficiários. Trata-se de uma metodologia 
adotada e indicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para que as 
operadoras de planos de saúde comprovem anualmente a variação dos custos médico-
-hospitalares de seus contratos. 4.1.3.3. Risco de reajuste nos preços de planos de 
assistência à saúde. A Companhia decidiu proceder nova revisão técnica atuarial, para 
assegurar a eficácia das medidas adotadas no exercício anterior em relação ao reajuste 
aplicado. Em conformidade com as regras contratuais celebradas entre a Companhia e 
seus clientes, a aplicação do índice de reajuste é realizada anualmente, na respectiva 
data-base de cada empresa cliente, conforme o excedente da sinistralidade contratada 
que retorna ao break even point do contrato. Em 2020 o reajuste médio negociado pela 
Companhia foi de 11,94%, suficiente para manter a sinistralidade contratada, distribuída 
pela totalidade de empresas clientes, dentro dos patamares limítrofes do contrato. Em 
2020 a Operadora atendeu as determinações da ANS (Comunicado nº 85, de 
31/08/2020), que estabeleceu a suspensão da aplicação das parcelas dos reajustes de 
planos de saúde por variação de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no perío-
do de setembro a dezembro de 2020, as quais não foram aplicadas para fins de cobran-
ça ao beneficiário naquele exercício, mas emitidas em cumprimento ao regime de com-
petência, sendo registrados tais valores de acordo com a orientação sobre a 
contabilização emitida pela ANS em 08/10/2020 e com previsão de recomposição dos 
reajuste a partir de janeiro de 2021 diluídas em 12 parcelas mensais e/ou menores par-
celas, desde que haja concordância entre as partes (Comunicado nº 87 de 26/11/2020). 
Estes valores constantes da receita de contraprestações do exercício de 2020, em 
atenção ao regime de competência. 4.2. Visão Geral do Risco Financeiro. A Compa-
nhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos de sua operação e do uso de 
instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco 
operacional. 4.3. Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de Riscos. A Companhia 
possui uma Estrutura de Gerenciamento e Mitigação de Riscos, que se encontra funda-
mentada em uma Política de Gestão Estratégica, adotando-se como instrumentos de 
gestão, ferramentas voltadas para traçar uma visão de crescimento sustentável no mer-
cado de saúde suplementar. O planejamento estratégico e as metas de market share da 
Companhia são revisados anualmente, com o objetivo de redirecionar ações e esforços 
visando atingir os objetivos traçados. Enfim, adotar padrões e metodologias, assim 
como dispor de recursos humanos capacitados e recursos tecnológicos alinhados com 
as necessidades de gestão de um ambiente de controle e de segurança operacional, 
são fatores fundamentais orientados à estrutura de gerenciamento de riscos adotada 
pela Companhia, cujos indicadores de desempenho são permanentemente acompa-
nhados pelo Conselho de Administração e reavaliados pelos gestores da Companhia. 
Após breve exposição sobre a Política de Gestão Estratégica da Companhia, passa-
mos ao diagnóstico dos riscos financeiros. A Companhia está exposta a diversos riscos 
inerentes a natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de riscos de mer-
cado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-se: 4.3.1. Risco de Crédi-
to e Capital. O risco de crédito da Companhia está associado à possibilidade de inadim-
plência de seus clientes, sendo atenuado por uma composição pulverizada da carteira 
e pela prerrogativa legal de interrupção da assistência após um determinado período de 
inadimplência. Além disso, a Companhia possui uma política de gestão de ativos finan-
ceiros estritamente conservadora, investindo em fundos de renda fixa de baixa exposi-
ção ao risco de mercado e mantendo suas operações em instituições financeiras consi-
deradas de primeira linha pelo mercado. O risco de crédito da operadora é avaliado a 
partir do perfil de sua carteira de clientes, bem como da política de investimentos dos 
recursos e da seleção de instituições financeiras. 4.3.1.1. Política de Gestão de Rece-
bíveis. O risco de crédito da operadora decorrente da possibilidade de não recebimento 
de valores faturados a clientes é atenuado pela possibilidade de interrupção da presta-
ção de serviço aos beneficiários da empresa cliente, após transcorrido o prazo máximo 
da condição de inadimplência. Um fator favorável, foi a aumento da pulverização da 
cobrança na carteira de clientes devido o número de beneficiários ter aumentado em 
29,51%, independentemente das novas conquistas de clientes, o número de empresas 
clientes aumentou, diminuindo a concentração de risco da carteira. O ponto favorável, 
foi a seleção de risco que fizemos, excluindo da carteira, os clientes com problemas fi-
nanceiros, com grande incidência de inadimplência, aumentando o desequilíbrio do 
contrato e o risco de inadimplência. 4.3.1.2. Política de Investimentos dos Recursos 
Financeiros. A política de investimentos dos recursos financeiros da Companhia, ob-
serva as disposições estatutárias, que são regidas pelo seu Acionista Único. Em 
31/12/2020 as aplicações financeiras estavam concentradas em fundos de investimen-
tos administrados pela Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, obtendo resulta-
dos satisfatórios, com rentabilidade de 2,18% a.a., que corresponde a 79,27% do CDI. 
4.3.2. Risco de Liquidez. Os índices de liquidez corrente e geral da Companhia em 
31/12/2020 foram 1,98 e 1,91, respectivamente, demonstrando a gestão de seus recur-
sos financeiros de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações de curtos e lon-
gos prazos. 4.3.3. Risco Operacional. A Companhia possui uma política de gerencia-
mento de risco operacional, mantida por um conjunto de ferramentas de gestão, como: 
gestão comercial, gestão tributária, gestão atuarial, planejamento e gestão orçamentá-
ria, gestão de custos médicos, além de soluções informatizadas, controles internos sob 
acompanhamento periódico, e um programa permanente de capacitação de equipes. 

Outro item de fundamental importância no risco operacional é a aferição de indicadores 
de desempenho, apurado e avaliado periodicamente pelos gestores da Companhia, 
dentro de uma visão global de resultado da operadora. 5. Disponível 
Bancos 2020 2019
Banco Bradesco 160.219 526.852
Caixa Econômica Federal 331 4.422
BRB - Banco de Brasilia 804 -
Banco Itau 128.165 50.475

289.519 581.749
6. Aplicações. a. Resumo das aplicações financeiras 2020 2019
Caixa FI Saude Suplementar - ANS RF (i) 9.214.597 9.052.951
Caixa FI Fidelidade II RF Cred Privado (ii) 1.031.319 1.006.340
Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo (iii) 3.949.851 3.175.194
Bradesco Empresas FICFI Renda Fixa (Iv) 2.891.244 3.844.116
Quotas de fundos não exclusivos 17.087.011 17.078.601
Bradesco - Título de capitalização 500.000 500.000
Bradesco - Debentures 2.651.406 -
CEF - Letras Financeiras do Tesouro Nacional 2.433.249 2.372.329

22.671.666 19.950.930
(i) Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantidores 
que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência operacional, 
instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 03/07/2007 da ANS. (ii) Este fundo de 
investimento tem por objetivo aplicar recursos em título de renda fixa, incluindo cotas de 
fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com prazo médio superior a 365 
dias, sendo eles disponível para negociação. (iii) Este fundo de investimento tem por 
objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluindo cotas de fundo de investimento, 
com prazo médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. (iv) Este 
fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade que busque acom-
panhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancá-
rios (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. 
b. Hierarquia de valor justo: A tabela abaixo apresenta  instrumentos financeiros regis-
trados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram 
definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no 
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços); 
Hierarquia de valor justo 31/12/2020 31/12/2019
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Quotas de fundos inves-
 timento não exclusivos
Caixa FI Saude
 Suplem - ANS RF - 9.214.597 9.214.597 - 9.052.951 9.052.951
Caixa FI Fidelidade II
 RF Cred Priv - 1.031.319 1.031.319 - 1.006.340 1.006.340
Caixa FI Fidelidade
 RF Longo Prazo - 3.949.851 3.949.851 - 3.175.194 3.175.194
Bradesco Empr FICFI
 Renda Fixa - 2.891.244 2.891.244 - 3.844.116 3.844.116
Total da carteira - 17.087.011 17.087.011 - 17.078.601 17.078.601
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Obs: Não foram considerados os papéis da carteira e dos fundos que correm na curva. 
7. Créditos de operações com planos de assistência à saúde 2020 2019
Contraprestação pecuniária à receber 8.883.912 8.609.694
Participação de beneficiários em eventos 241.888 441.207
Provisão para perdas sobre créditos (588.323) (272.261)

8.537.478 8.778.640
Esta rubrica refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de 
serviços de assistência médico hospitalar, conforme emissão de notas fiscais, emitidas 
dentro do mês em referência e recebidas no mês subsequente da cobertura do plano. 
As mensalidades a receber por idade de saldo compõem se como segue em
31 de dezembro: 2020 2019
A vencer 7.127.747 6.827.004
Vencidos até 30 dias 922.854 1.109.747
Vencidos de 31 a 60 dias 138.492 85.410
Vencidos de 61 a 90 dias 106.496 315.272
Vencidos há mais de 90 dias 588.323 272.261

8.883.912 8.609.694
8. Créditos tributários e previdenciários. 2020 2019
Imposto de renda retido na fonte 1.805.133 779.058
Imposto de renda à compensar - 263.245
Contribuição social retida na fonte 363.392 129.534
PIS a compensar 95.506 26.450
Cofins a compensar 224.336 96.543

2.488.367 1.294.830
9. Bens e títulos a receber. Referem se a recuperação de despesas assistenciais a 
receber das Administradoras de Benefícios, conforme cláusula contratual. 
10. Imobilizado

Taxa de
 depreciação %

2020 2019

Custo
Depre- 
ciação

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Edificações 4% 6.182.555 (680.080) 5.502.475 5.749.777
6.182.555 (680.080) 5.502.475 5.749.777

Em março de 2018 foi adquirido o imóvel sito à rua do Ouvidor, 91 - 6º andar – Cen-
tro – Rio de Janeiro – RJ; Autorizado pelo Conselho de Administração. 11. Provisões 
técnicas de operações de assistência à saúde. As provisões constituídas pela Com-
panhia apresentam as seguintes posições:

2020 2019
Provisão de contraprestação não ganha (i) 1.429.344 518.073
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 8.977.681 6.009.406
Provisão para eventos a liquidar (iii)
Conhecidos nos últimos 60 dias 6.810.099 5.940.642
Conhecidos a mais de 60 dias 24.928 131.209

6.835.027 6.071.851
17.242.052 12.599.330

(i) A ANS determinou, por meio da Resolução Normativa (RN) nº 418 de 26/12/2016 e alte-
rações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (OPS) deverão 
constituir “Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha - PPCNG”. Ao final de cada 
mês, o valor reconhecido como PPCNG é apropriado ao resultado do período, como Re-
ceita de Contraprestação/Prêmio, em função do período de cobertura do risco já decorrido 
naquele mês. O termo “não ganha” significa que o período de risco de cobertura contratual 
ainda não decorreu, portanto, a operadora ainda não prestou o serviço para o beneficiário 
do plano, que é a cobertura contratual dentro daquele prazo. (ii) A ANS determinou, por 
meio da Resolução Normativa (RN) nº 209 de 22/12/2010 e alterações posteriores, que 
as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (OPS) deverão constituir “Provisão Para 
Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEONA”. Nos primeiros 12 meses de operação ou 
até que haja a aprovação da metodologia de cálculo, as OPS deverão constituir valores 
mínimos de PEONA, observando o maior entre os seguintes valores: • 8,5% do total de 
contraprestações emitidas líquidas, nos últimos 12 meses, na modalidade de preço pré-
-estabelecido, exceto aqueles referentes às contraprestações odontológicas; • 10% do 
total de eventos indenizáveis conhecidos na modalidade de preço pré-estabelecido, nos 
últimos 12 meses, exceto aqueles referentes às despesas odontológicas; A Companhia 
adotou em 31/12/2020 observando o critério acima 8,5% do total de contraprestações 
emitidas líquidas nos últimos 12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto 
aqueles referentes às contraprestações odontológicas. (iii) Refere-se ao reconhecimento 
do custo médico proveniente da assistência médico hospitalar aos conveniados da Com-
panhia. O passivo é registrado mediante apresentação da documentação dos serviços 
prestados pelos médicos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a Reso-
lução Normativa (RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar está lastreada 
por ativos garantidores das provisões técnicas, representadas por aplicações financeiras 
vinculadas a ANS, através da Caixa Econômica Federal.
Demonstrativo dos Ativos Garantidores 2020 2019
Aplicações financeiras vinculadas a ANS 11.647.846 9.052.951
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (8.977.681) (6.009.406)
Provisão para eventos liquidar a mais de 60 dias (24.928) (131.209)

(9.002.609) (6.140.615)
Ativos garantidores excedentes 2.645.237 2.912.336
12. Provisões 2020 2019
Provisão para imposto de renda 53.633 196.857
Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido 27.948 79.508

81.581 276.365
A seguir demonstramos o cálculo da contribuição social e do imposto de renda sobre o 
lucro líquido:
Base para cálculo da contribuição social 2020 2019
Lucro contábil do exercício 329.572 857.215
Ajustes do lucro contábil
(+) Adições/(-) Exclusões 114.044 404.824
Base antes da compensação 443.616 1.262.039
Compensação de base negativa CSLL (133.085) (378.612)
Base de cálculo da CSLL 310.531 883.427
Contribuição social do exercício - 9% 27.948 79.508
Base para cálculo do imposto de renda
Lucro contábil do exercício 329.572 857.215
Ajustes do lucro contábil
(+) Adições/(-)Exclusões 114.044 404.824
Lucro real antes da compensação 443.616 1.262.039
Compensação de prejuízo fiscal (133.085) (378.612)
Lucro real 310.531 883.427
Imposto de renda - 15% 46.580 132.514
Imposto de renda adicional - 10% 7.053 64.343
Imposto de renda do exercício 53.633 196.857
13. Tributos e contribuições a recolher 2020 2019
ISS - Imposto sobre serviço 43.642 184.098
PIS 18.204 34.784
COFINS 112.024 277.364
IRRF de terceiros 70.727 68.985
ISS retido na fonte 13.891 74.613
CSL retido de terceiros 33.589 31.779
Cofins retido de terceiros 98.639 91.978
PIS retido de terceiros 22.038 20.805
INSS - Médico 55.705 45.420

468.459 829.826

14. Empréstimos e financiamentos a pagar. Em 09/04/2019, a Companhia contra-
tou empréstimo bancário com o Banco Bradesco S.A. para financiamento de Capital 
de Giro no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem pagos em 36 
parcelas.
15. Débitos diversos 2020 2019
Circulante
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (i) 971.783 948.728
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplem. (ii) 242.806 120.866

1.214.589 1.069.594
Não circulante
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplem. (ii) 538.071 347.175
(i). Em 09/04/2008, a Companhia assinou um contrato com a sua controladora CA-
BERJ, para que a mesma preste serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios 
logísticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é rela-
tivo a 10% da receita total. (ii). Refere se ao parcelamento das multas administrativas 
impostas pela ANS. 16. Provisões para ações judiciais. A Companhia possui ações 
judiciais de natureza cíveis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido estimado 

pelos seus consultores jurídicos como probabilidade de perda possível o montante de 
R$ 4.421.257, perda provável o montante de R$ 330.000 e perda remota o montante 
de R$337.025. A Companhia com base em sua avaliação tem registrado o montante de 
R$330.000 para fazer face às prováveis perdas, correspondendo a 100% do montante 
das perdas prováveis.
Detalhamento dos processos por natureza de risco de perda: 2020 2019
Prováveis 330.000 486.213
Possíveis 4.421.257 2.011.909
Remotas 337.025 5.000
Total 5.088.282 2.503.122
17. Patrimônio líquido. 17.1. Capital social. O capital da Companhia constitui-se de 
3.100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas. 
17.2. Prejuízo Acumulado. O Conselho de Administração deliberou em absorver o 
lucro do exercício. 18. Eventos avisados. A distribuição dos saldos do quadro auxiliar 
de Eventos Médicos Hospitalares Assistência Médico-Hospitalar do Documento de 
Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2020 está em conformidade com 
Ofício Circular DIOPE nº 01 de 01/11/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar – ANS, referente aos planos:

PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2020

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Haroldo Aquino Filho - Diretor Superintendente
Ubiratan Alves de Carvalho - Contador CRC RJ - 076874/O-2

Aos 10/03/2021, reuniram-se na sede da CABERJ INTEGRAL SAÚDE S.A., sito à Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 467, sala 1411 parte, Centro – Niterói - RJ, os 
membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, para examinar o Balanço Geral, referente ao exercício de 2020, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, 
gerenciais e parecer da WH Auditores Independentes. Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas com lucro de R$ 247.991,41 (duzentos e quarenta e sete 
mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) representam adequadamente, em todos os aspectos de relevância, a posição patrimonial, econômica 
e financeira da Caberj Integral Saúde S.A. em 31/12/2020. Assim, em cumprimento às disposições estatutárias, o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação da pres-
tação de contas do exercício de 2020 estando, desta forma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral Ordinária. Roberto Alves Torres Homem, Presidente 
do Conselho Fiscal. Jarbas Martins de Mello, Conselheiro Fiscal. Hamilton Miranda de Abreu, Conselheiro Fiscal.

Aos Administradores e Conselheiros da Caberj Integral Saúde S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Caberj Integral Saúde S.A., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caberj Integral Saúde 
S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 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 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Companhia de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. Acreditamos que a evidencia da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outras Informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabili-
dade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da ad-
ministração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
e pelos controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente 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. Responsabilidade 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 detectam 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 au-
ditoria, 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 evidencia 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 repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstancias, 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 evidencias de auditoria obtidas, não existe incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidencias da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das eventuais constatações de auditoria. Rio de 
Janeiro, 05/03/2021. Walter Heuer - WH Auditores Independentes - CVM Nº 8710 - CRC-SP 000319/0-8 - CNPJ nº 42.465.302/0001-85. Gilson Miguel de Bessa 
Menezes - Contador - CRC-RJ 017.511/O-9 T SP.

Eventos médico hospitalares - Assistência médico-hospitalar
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656-1998.

Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total
Rede Contratada 3.234.278 5.017.854 2.231.181 10.130.179 1.380.410 952.086 22.945.989
Reembolso 4.909 49.761 2.650 722.677 294.049 4.030 1.078.076
Total 3.239.187 5.067.615 2.233.831 10.852.856 1.674.459 956.116 24.024.065

Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656-1998.
Consulta Médica Exames Terapias Internações Outros Atendimentos Demais Despesas Total

Rede Contratada 4.257.192 8.438.586 5.968.745 25.760.224 1.963.684 3.885.316 50.273.747
Reembolso 255.877 139.279 5.435 1.272.595 992.091 13.291 2.678.568
Total 4.513.069 8.577.865 5.974.180 27.032.819 2.955.776 3.898.607 52.952.316

Composição Geral: Descrição Total
Planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 24.024.065
Planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 52.952.316
Planos odontológico coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998 260.516
Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998 171.453
Sub-Total 77.408.349
Sistema Único de Saúde - SUS 665.354
Total 78.073.704
19. Despesas administrativas 2020 2019
Taxa de administração (i) (10.561.978) (7.069.890)
Serviços de terceiros (350.469) (223.819)
Tributos (2.567.261) (2.283.295)
Outros (2.095.338) (1.927.519)

(15.575.046) (11.504.523)
(i) Esta conta refere-se consubstancialmente aos serviços prestados pela CABERJ à 
Companhia mencionado na nota explicativa nº 15. 20. Conciliação da Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente determina à Companhia que apresentar 
a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto deverá apresentar em nota 
explicativa a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades 
operacionais. Apresentamos abaixo a conciliação:

Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro do exercício 247.991 580.850
Depreciação 247.302 247.302
Aumento Patrimonial - 3.000.000

495.293 3.828.152
(Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações (2.720.736) 4.332.465
Créditos de operações com planos de assistência à saúde (647.962) (10.883.080)
Créditos tributários e previdenciários (1.193.536) 946.565
Bens e títulos a receber 1.181.878 (2.386.560)
Outros valores à receber longo prazo 248.646 (142.643)

(3.131.710) (8.133.253)
Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 4.642.722 (2.185.569)
Tributos e contribuições a recolher (556.152) 313.289
Empréstimos e financiamentos a pagar (1.922.061) 4.788.788
Débitos diversos 144.995 393.879
Provisões 190.896 347.175
Passivo a Longo Prazo - Provisões para ações judiciais (156.213) (110.234)

2.344.187 3.547.328
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (292.230) (757.773)

Balanços Patrimoniais em 31/12/16, 2015 e 2014 (em MR$)
2016 2015 2014

ATIVO 2.275 2.213 2.098
Circulante 28 57 75
Impostos a Recuperar 19 34 33
Contas a Receber 5 4 5
Outras Contas 4 19 37
Não Circulante 2.247 2.156 2.023
Realizável a LP - Depósito Judicial 313 313 313
Contas com Associadas 693 600 467
Contas com Pessoas Ligadas - 2 2
Investimentos 1.240 1.240 1.240
Imobilizado - Líquido 1 1 1
PASSIVO 2.275 2.213 2.098
Circulante 691 709 408
Impostos e Contribuições a Recolher 495 511 213
Fornecedores de Serviços 9 8 5
Outras Contas 187 190 190
Não Circulante 91.913 84.441 75.439
Contas com Associadas 91.644 84.179 75.177
Parcelamentos de Impostos 269 262 262
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (90.329) (82.937) (73.749)
Capital Social 5.174 5.174 5.174
Reservas de Capital 1.774 1.774 1.774
Reservas de Reavaliação 40.875 40.875 40.875
Prejuízos Acumulados (138.152) (130.760) (121.572)

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que 
determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos 
submeter ao exame e julgamento de Vsas. os balanços patrimoniais, contas 
de resultado e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios 
findos em 31/12/16, 2015 e 2014. Nos colocamos à disposição de Vossas 
Sr.ias para para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 15/03/2021.

Demonstrações dos Resultados em 31/12/16, 2015 e 2014 (em MR$)
2016 2015 2014

Receita Operacional Bruta 69 70 101
Deduções (10) (10) (14)
Receita Operacional Líquida 59 60 87
Despesas Operacionais (7.451) (9.248) (5.941)
Despesas Gerais e Administrativas (121) (216) (233)
Despesas Financeiras (7.315) (9.032) (5.708)
Outras Despesas Operacionais (15) - -
Prejuízo do Exercício (7.392) (9.188) (5.854)
Prejuízo do Exercício (por lote de 1000 
ações) - em R$ (138,44) (172,08) (109,64)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/16, 2015 e 2014
 (em MR$) Reservas de Capital

Ca-
pital 
So-
cial

C. Mo-
netária 
Imobi-
lizado

Reserva 
Res. Es-

pecial 
DL 1260

Ágio na 
Emis-

são de 
Ações

Reser-
vas de 
Reava-
liação

(Prejui- 
zos) 

Acumu-
lados Total

Saldos em 31/12/14 5.174 508 210 1.056 40.875 (121.572) (73.749)
Prejuizo do Exercício - - - - - (9.188) (9.188)
Saldos em 31/12/15 5.174 508 210 1.056 40.875 (130.760) (82.937)
Prejuizo do Exercício - - - - - (7.392) (7.392)
Saldos em 31/12/16 5.174 508 210 1.056 40.875 (138.152) (90.329)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/16, 2015 e 2014 (em MR$)
2016 2015 2014

Atividades Operacionais (69) (132) (155)
Prejuízo do Exercício (7.392) (9.188) (5.854)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado 
pelas atividades operacionais
Juros sobre impostos e contribuições (5) - (2)
Juros sobre empréstimos associadas 7.328 9.056 5.701
Outros Ajustes - - -
(Aumento) Redução de ativos operacionais 31 17 (36)
Contas a Receber (1) - 4
Impostos a Recuperar 16 (1) (3)
Outros 16 18 (37)
Aumento (Redução) de passivos operacionais (6) 301 1
Fornecedores 1 3 -
Impostos e Contribuições (4) 298 1
Outros (3) - -
Caixa oriundo (aplicado) nas ativ. operacionais (44) 186 (190)
Atividades de financ.: Emprést. de associadas 44 (186) 190
Caixa oriundo (aplicado) nas atividades de financiamentos 44 (186) 190

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
2016 2015 2014

1 - Receitas 69 70 101
1.1) Receita de serviços prestados 69 70 101
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 19 (80) (93)
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 19 (80) (93)
3 - Valor Adicionado Bruto (1-2) 88 (10) 8
4 - Valor Adicionado Líq. Produzido pela Entidade (3-4) 88 (10) 8
5 - Valor Adicionado Recebido em Transf. 57 28 -
5.1) Receitas financeiras 57 28 -
6 - Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6) 145 18 8
7 - Distribuição do Valor Adicionado (145) (18) (8)
7.1) Pessoal (135) (125) (136)
7.1.1) Remuneração direta (97) (89) (102)
7.1.2) Benefícios (6) (7) (9)
7.1.3) INSS (25) (23) (20)
7.1.4) FGTS (7) (6) (5)
7.2) Impostos, Taxas e Contribuições (14) (17) (19)
7.2.1) Federais (12) (11) (14)
7.2.2) Municipais (2) (6) (5)
7.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (7.388) (9.064) (5.707)
7.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (7.385) (9.056) (5.701)
7.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições 5 - 2
7.3.3) Aluguéis (8) (8) (8)
7.4) Remuneração de Capitais Próprios (7.392) (9.188) (5.854)
7.4.1) Prejuízo do Exercício (7.392) (9.188) (5.854)
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/16, 2015 e 
2014 (em MR$). 1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demon-
strações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a Lei 6.404/76 (das Sociedades por Ações), e alter-
ações introduzidas pela Lei 11.638/07, MP 449/08 e Lei 11.641/09 e pronunciamen-
tos emitidos pelo CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). São os seguintes 
os principais critérios contábeis adotados: a) Investimentos - Os Investimentos 

são avaliados pelo método da Equivalência Patrimonial. b) Imobilizado - É contabi-
lizado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95. c) Depre-
ciação - É contabilizada pelo método linear e corrigida monetariamente até 31/12/95. 
d) IRPJ e CSLL - São calculados de acordo com a legislação do lucro real anual. 
e) Resultado do Exercício: Apurado em conformidade com o regime de competência. 
2 - Investimento em Coligadas e Controladas.

Cotonifício  
Othon B. M. 

S/A
Hotéis  

Othon S/A
Cia. Usina 

Cupim
Cia. Usina 

Carapebus
Quantidade de ações 5.081.406.818 183.724.120 63.635.390 200.602
Participação (%) 62,63 21,43 49,82 35,88
Investimento 3.570 49.714 3.242 599
(-) Equiv. Patrimonial (3.570) (49.714) (3.242) (599)
3 - Contas a Pagar (Receber) a Cias.Associadas - LP (em MR$)
Cias. 2016 2015 2014
Hotéis Othon S/A. 49.785 45.545 40.520
Cotonifício Othon B.de Mello S/A. 37.795 34.633 30.734
Cia. Açucareira Usina Cupim 3.302 3.302 3.302
Othon Administração S/A. 762 698 620
CIA. Agro Pastoril Vale do Rio Una (693) (600) (467)
Total 90.951 83.578 74.709
4 - Capital Social. O Capital Social em 31/12/2016, 2015 e 2014 é de R$ 
5.174.412,54 representado por 53.394.000 ações ordinárias, sem valor nominal.

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87 
Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ: 123.855/O-8
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

Senhores Associados, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Caixa de Assistência à Saúde 
- Caberj  relativas ao exercício findo em 31/12/2020, elaboradas em consonância com as práticas contábeis, adotadas no Bra-
sil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrange às normas 
instituídas pela própria agência e os pronunciamentos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC), quando re-
ferendados e aprovados pela ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do relatório dos auditores independen-
tes. • Política de destinação de superávit; A política de destinação de superávit objetiva a perenidade da Caixa de Assistência 
à Saúde – Caberj, como forma de manutenção de seu objetivo principal, a concessão de um plano de saúde de qualidade, 
atualizado com as boas práticas mercadológica e solvente com suas obrigações técnicas, uma vez que há ingresso reduzido 
de novos beneficiários, tendo em vista que se destina, exclusivamente, aos ex-funcionários do sistema Banerj e seus familiares. 
No exercício de 2020 o superávit auferido foi de R$ 34.311.850,72 sendo incorporado ao Patrimônio Social (2019 – R$ 
96.400.964,06) passando para R$ 130.712.814,78. • Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tive-
ram influência na performance da sociedade e no resultado do exercício; O excelente resultado observado refl ete a forte 
atuação da Caberj na gestão de uma carteira considerada como de alto risco, face a sua elevada faixa etária, demonstrando o 
acerto no investimento de uma política focada na promoção e prevenção da saúde. O que, no caso da Caberj, é exponencial, 
uma vez que se trata de uma carteira fechada, sem condições de oxigenação, que envelhece de forma inexorável, ao mesmo 
tempo em que a expectativa de vida cresce a cada ano, traduzindo-se em crescente utilização do plano de saúde. Ainda assim, 
a Caberj vem conseguindo manter o equilíbrio econômico-financeiro da carteira e o padrão de qualidade dos serviços prestados 
aos seus beneficiários, que vem enfrentado a queda de seu poder aquisitivo. Ciente de que a maioria é composta de aposen-
tados, com vencimentos reajustados aquém do custo de vida, a Caberj tem praticado índices de reajustes menores que as 
demais operadoras de mercado. Estamos todos empenhados nessa tarefa desafiadora, que é manter o equilíbrio e assegurar 
a perenidade da Caberj, para que ela possa continuar a propiciar um modelo assistencial que privilegia o atendimento humani-
zado e prioriza a promoção e prevenção em saúde aos associados. • Reorganizações societárias e/ou alterações de con-
trole direto ou indireto; Não houve, em 2020, reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto, sendo 
empossada a Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal eleitos para o quadriênio 2020/2023. • Perspectivas e planos 
da administração para o exercício seguinte; Os indicadores financeiros de provisões técnicas e de solvência da operadora 
se encontram em consonância ao estabelecido pela ANS, ratificando que as premissas adotadas têm sido acertadas e prepa-
rando a empresa para crescimento perene e superavitário. A Caixa de Assistência à Saúde - Caberj, detém programas de 
prevenção e promoção à Saúde, já conhecidas da ANS, quanto aos seus resultados e impactos positivos no controle de custos 
assistenciais e aumento da qualidade de vida, destinada aos produtos do público do Rio de Janeiro. Estas práticas e medidas 
auxiliarão na manutenção e equilíbrio da sinistralidade, aumentando a competitividade da operadora no mercado. Não obstan-
te aos programas de promoção à saúde e qualidade de vida, estamos readequando toda a gama de produtos, renegociando 
com os principais prestadores, a forma de remuneração (pagamento por performance, pacotes cirúrgicos e ambulatoriais), re-
dução do percentual de coparticipação em rede “fidelizada” de prestadores, uma subscrição de risco compartilhada com rede 
pré-concebida em níveis que permitam aumento da competitividade (capitation) e a criação de novos centros médicos estraté-

gicos, que nos permitirão disputar em igualdade com grandes players de mercado. Estamos incorporando as novas regras 
instituídas pela RN 442 de 20/12/2018, sobre a implantação da PEONA SUS e da Provisão Para Insuficiência de Contrapres-
tações que devem ser instituídas a partir/01/2021; Não podemos deixar de destacar que já estamos adotando ações e práticas 
de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos pelas Operadoras, com a criação do Núcleo de Compliance e Proces-
sos, apoiado por uma auditoria interna, mesmo não sendo obrigatórias para operadora de pequeno porte, onde se enquadra a 
Caberj, conforme determina a RN 443 de 25/01/2019. Além disso, essa ação reforça nosso enquadramento nos itens de requi-
sitos da dimensão de Gestão Organizacional da RN 452/20 que dispõe sobre o Programa de Acreditação, uma certificação de 
boas práticas em gestão organizacional e em gestão em saúde, cujo objetivo é a qualificação da prestação dos serviços, indu-
zindo a mudança no modelo de atenção à saúde existente, propiciando uma melhor experiência para o beneficiário. Outro 
ponto que merece destaque de nossa parte são os avanços nos estudos para implantação gradual do “modelo de Capital Ba-
seado em Riscos”. Os critérios já estão sendo finalizados para adaptação ao Capital Baseado em Riscos, antecedendo os 
prazos e condições estipulados na RN 451 de 06/03/2020. • Principais investimentos realizados, objetivo, montantes e 
origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde; Uma 
importante iniciativa implementada consiste na criação da rede ambulatorial e Centros Médicos próprios e compartilhados 
(Unidade Niterói, Tijuca e Copacabana) sendo prevista a ampliação de atendimento (Campo Grande, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu e São Gonçalo) o qual será prestado por profissionais próprios e terceirizados. A mudança é gradual e proporcional ao 
contingente populacional e abrangência dos produtos, atuando mais incisivamente, nas regiões e prestadores onde o impacto 
se mostre efetivo e a atuação mais rápida para adequarmos a evolução dos custos assistenciais aos resultados desejados, 
atuando fundamentalmente na eliminação dos desperdícios, corrigindo as frequências da utilização fora do padrão e renego-
ciando as tabelas com prestadores. Com a introdução dessa iniciativa na estrutura da Caberj (Rede própria ambulatorial), es-
taremos colocando em prática uma nova visão assistencial a qual nos permitirá oferecer um atendimento personalizado ao 
cliente, aplicando um modelo fundamentado no acolhimento e voltado para prestação de serviço de cunho holístico. • Declara-
ção sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classifica-
dos na categoria mantidos até o vencimento; A Caberj mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A 
Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança com vistas a manutenção de recursos necessários e suficientes para cumprir todas as exi-
gências das garantias financeiras pela ANS. • Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e 
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício; Todo e qualquer investimento na operação direta, se dá através 
de recursos próprios, advindo do resultado de nossas operações e do compartilhamento de risco com parceiros estratégicos na 
área da saúde. A Caberj possui 100% do capital da Caberj Integral Saúde S/A (controlada). O Conselho Deliberativo apresenta 
ao Corpo Social a prestação de contas do exercício de 2020. Informações mais detalhadas se encontram no Relatório da Dire-
toria. Rio de Janeiro, 11/03/2021. Sergio Vinicius de Paula e Silva - Presidente do Conselho Deliberativo; Vingenzo Pierro - Vice 
Presidente do Conselho Deliberativo; Conselheiros: Rosangela de Araújo Costa, Alfredo Lucio Durante Gonçalves, Eurico 
Domingues da Silva, Adilson Souza da Costa, David Ubiratan Macieira.

ATIVO Nota 2020 2019
Ativo Circulante 146.452.991 102.606.713
Disponível 5 580.671 1.237.105
Realizável 145.872.320 101.369.608
Aplicações 6 98.404.959 68.065.444
Aplicações garantidoras de provisões técnicas 53.318.642 52.201.626
Aplicações livres 45.086.317 15.863.818

Créditos de operações com planos
 de assistência à saúde 7 44.398.836 28.482.342
Contraprestação pecuniária a receber 24.472.642 24.330.367
Participação de beneficiários em eventos
 indenizáveis 3.683.172 4.151.975
Outros créditos de operações com planos
 de assist. à saúde 16.243.022 -

Créditos de oper. assist. à saúde não relac.
 com planos
de saúde da operadora 1.599.251 3.495.482
Bens e títulos a receber 8 1.469.274 1.326.340
Ativo Não Circulante 75.760.865 72.543.304
Realizável a longo prazo 7.145.108 1.824.970
Depósitos judiciais e fiscais 9 7.145.108 1.824.970

Investimento 10 26.118.760 25.870.768
Participações societárias pelo método
 de equivalência patrimonial 26.118.760 25.870.768

Imobilizado 11 42.362.422 44.653.074
Imóveis de uso próprio - Não hospitalares 40.666.582 42.596.055
Imobilizado de uso próprio - Não hospitalares 1.695.840 2.057.019

Intangível 12 134.575 194.492
Total do Ativo 222.213.856 175.150.017

PASSIVO Nota 2020 2019
Passivo Circulante 69.550.585 73.545.780
Provisões técnicas de operações de assistência
 à saúde 13 61.452.200 62.676.770
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG 25.383.751 23.738.727
Provisão de eventos a liquidar para SUS 251.386 169.839
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores
de serviços assistenciais 10.044.183 14.055.548
Provisão para eventos ocorridos e não avisados
 - PEONA 25.772.880 24.712.656

Débitos com operações de assistência à 
 saúde não relacionadas
com planos de saúde da operadora 14 1.385.189 866.932
Tributos e encargos sociais a recolher 15 1.866.100 2.335.960
Empréstimos e financiamenos a pagar 16 1.622.602 5.232.022
Débitos diversos 17 3.224.494 2.434.096
Passivo Não Circulante 21.950.456 5.203.273
Provisões técnicas de operações de assistência
 à saúde 193.773 193.773
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores

de serviços assistenciais 193.773 193.773
Provisões 20.465.903 4.793.309
Provisões para ações judiciais 18 20.465.903 4.793.309

Tributos e encargos sociais a recolher 32.256 32.187
Tributos e contribuições 19 32.256 32.187

Empréstimos e financiamenos a pagar 16 - 15.054
Débitos diversos 17 1.258.524 168.950
Patrimônio Social 130.712.815 96.400.964
Patrimônio social 20 96.400.964 87.623.960
Superávit do exercício 34.311.851 8.777.004

Total do Passivo 222.213.856 175.150.017

Contraprestações efetivas de plano 
 de assistência à saúde

Nota 2020 2019
303.210.348 290.737.128

Receitas com operações
 de assistência à saúde 303.210.348 290.737.128
Contraprestações líquidas 303.210.348 290.737.128

Eventos indenizáveis líquidos (177.292.631) (213.426.163)
Eventos avisados 22 (176.232.407) (212.512.111)
Variação da provisão de eventos
 ocorridos e não avisados (1.060.224) (914.052)

Superávit das operações com planos 
de assistência à saúde 125.917.717 77.310.965
Outras receitas operacionais de planos 
 de assistência à saúde 83.912 102.839
Receitas de assistência à saúde não relacio-
 nadas com planos de saúde da operadora 11.922.164 8.357.866
Outras receitas operacionais 11.922.164 8.357.866

Outras despesas operacionais
 com planos de assistência à saúde (27.606.631) (29.625.677)
Outras despesas de operações
 de planos de assistência à saúde (2.262.547) (3.726.558)
Programa de promoção da saúde
 e prevenção de riscos e doenças (24.029.165) (24.880.296)
(-)Recuperação de outras despesas opera-
cionais de assistência à saúde 44.182 81.522
Provisão para perdas sobre créditos (1.359.101) (1.100.345)

Outras despesas operacionais de
 assistência à saúde não relacionadas
  com plano de saúde da operadora (2.467.050) (3.297.830)
Superávit bruto 107.850.112 52.848.163
Despesas de comercialização (898.263) (597.522)
Despesas administrativas 23 (74.589.166) (47.594.422)
Superávit operacional 32.362.683 4.656.219
Resultado financeiro líquido 24 1.288.076 2.863.435
Receitas financeiras 2.348.539 4.229.461
Despesas financeiras (1.060.463) (1.366.026)

Resultado patrimonial 25 661.092 1.257.350
Receitas patrimoniais 661.092 1.257.350

Resultado antes dos impostos
 e participações 34.111.851 8.777.004
Superávit do exercício 34.311.851 8.777.004

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2020 2019
Recebimentos de plano saúde 287.997.664 299.986.287
Resgate de aplicações financeiras 201.778.474 12.211.901
Recebimento de juros de aplicações financeiras 4.414 8.563
Outros recebimentos operacionais 28.732.680 28.591.362
Pagamentos a fornecedores/prestadores
 de serviços de saúde (216.614.818) (268.579.331)
Pagamentos de comissões (806.773) (592.496)
Pagamentos de pessoal (13.013.770) (12.784.626)
Pagamentos de serviços terceiros (26.470.242) (16.824.501)
Pagamentos de tributos (17.459.586) (19.630.343)
Pagamentos de processos judiciais (7.507.828) (2.766.242)
Pagamentos de aluguel (80.140) (221.028)
Aplicações financeiras (230.601.860) (9.500.000)
Outros pagamentos operacionais (2.585.792) (2.317.555)
Caixa líquido das atividades operacionais 3.372.423 7.581.991

Atividades de investimento
Outros recebimentos das atividades de investimentos 434.739 621.000
Pagamentos de aquisição de ativo imobilizado - outros (391.403) (312.934)
Pagamentos de aquisição de participação
 em outras empresas - (3.000.000)
Caixa líquido das atividades de investimento 43.336 (2.691.934)

Atividades de financiamento
Pagamentos de juros e encargos
 sobre empréstimos/financiamentos (447.719) (804.368)
Pagamentos de amortização de empréstimos/
 financiamentos/leasing (3.624.474) (3.267.825)
Caixa líquido das atividades de financiamento (4.072.193) (4.072.193)

Variação líquida do caixa (656.434) 817.864
Caixa - Saldo inicial 1.237.105 419.241
Caixa - Saldo final 580.671 1.237.105
Diminuição/Aumento do saldo caixa (656.434) 817.864
Ativos Livres no início do período 17.100.923 18.751.298
Ativos Livres no final do período 45.666.988 17.100.923
Aumento/Diminuição nas aplicações
 financeiras - Recursos Livres 28.566.065 (1.650.375)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional. A Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ (“CABERJ” ou 
“Entidade”) é uma sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, de 
natureza assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro à Rua do Ouvidor, nº 91 - 2º, 
3º, 4º, 5º e 7º andar - Centro na cidade do Rio de Janeiro. A Entidade é autorizada a 
operar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (“ANS”) e tem por objetivo 
proporcionar aos seus associados e dependentes inscritos, assistência médica hospi-
talar baseada no sistema de livre escolha dirigida, por meio de profissionais de saúde, 
hospitais e entidades especializadas que acordarem com a CABERJ para prestar esta 
assistência. 2. Base de preparação. a. Declaração de conformidade. A presente 
demonstrações financeiras incluem: • As demonstrações financeiras foram elaboradas 
com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades supervisio-
nadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, as quais abrangem a legis-
lação societária e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando referendados pela ANS. As 
demonstrações financeiras estão sendo apresentada segundo critérios estabelecidos 
pelo plano de contas instituído pela Resolução Normativa nº 446/2019. As demonstra-
ções de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a 
serem apresentados sobre este conceito. A emissão das demonstrações financeiras foi 
autorizada pela Administração em 05/03/2021. b. Base de mensuração. As demons-
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros não-derivativo mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações financei-
ras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. d. Uso de esti-
mativas e julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as normas da ANS e as normas emitidas pelo CPC exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma ma-
neira contínua. Revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no 
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afe-
tados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis ado-
tadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras estão incluídas nas notas explicativas: nº 7 – Provisão para Perdas Sobre 
Créditos – PPSC e nº 13 – Provisões técnicas. As informações sobre incertezas, sobre 
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste 
material dentro do próximo exercício financeiro está incluída na nota explicativa nº 18 - 
Provisões para ações judiciais. 3. Principais políticas contábeis. As principais diretri-
zes contábeis adotadas são: a. Disponibilidades. São mantidos com a finalidade de 
atender a compromissos de caixa de curto prazo e compõem-se de depósitos bancários 
à vista em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. b. Instru-
mentos financeiros. Ativos financeiros não derivativos. A Entidade reconhece os 
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados.  Todos os outros 
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) 
são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma 
das partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade não reconhece um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 
quando a Entidade transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Entidade classifica os 
ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registra-
dos pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e ativos financeiros disponíveis para venda. Em 31/12/2020 
e 2019 a Entidade possuía ativos financeiros classificados nas seguintes categorias: 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo 
financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhe-
cimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resul-
tado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda (com 
base em seus valores justos) de acordo com a gestão de riscos documentada e a es-
tratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, são reconhecidos no 
resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os 
quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no 
resultado do exercício. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do 
resultado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classifi-
cados como disponíveis para venda. Recebíveis. Representam substancialmente os 
recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de assistência médi-
co hospitalar e os valores a receber de conveniados na data de encerramento do balan-
ço. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medi-
dos pelo custo amortizado, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recu-
perável. Provisão para Perdas sobre Créditos – PPSC. A Entidade constitui a PPSC 
conforme os critérios estabelecidos no item 7.2.9 da Instrução Normativa nº 46, de 
25/02/2011, que determina a constituição da PPSC para segurados de planos individu-
ais que estejam inadimplentes há mais de 60 dias e pessoas jurídicas - planos coletivos 
que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, em ambas as situações é provisionado 
o total de parcelas vencidas e a vencer dos inadimplentes. Instrumentos financeiros 
- derivativos. A Entidade não opera com instrumentos financeiros com características 
de derivativos. c. Investimentos. O investimento na subsidiária Caberj Integral Saúde 
S.A. está avaliado pelo método de equivalência patrimonial, em consonância com o 
CPC 18. d. Imobilizado. Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução 
ao valor recuperável (impairment) acumuladas. A depreciação dos bens é calculada 
pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 11 e leva em conside-
ração o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. e. Intangível. Incluem os 
valores referentes a programas/sistemas de computadores (software), sendo amorti-
zados pelo método linear no prazo de 5 anos. f. Demais ativos e passivos circulantes 
e não circulante. Os demais ativos são registrados ao custo de aquisição, reduzidos 
de provisão para ajuste ao valor de recuperável, quando aplicável. As demais obrigações 
são registradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. g. Provisões técni-
cas. A provisão para eventos ocorridos e não avisados foi calculada de acordo com as 
determinações da Resolução Normativa nº 209 de 22/12/2009 e suas alterações pos-
teriores, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme mencionado na 
Nota Explicativa nº 13. A provisão para eventos a liquidar é registrada com base nas 
faturas de prestadores de serviços efetivamente recebidas pela Entidade, em contra-
partida à conta de despesa de provisão para eventos indenizáveis avisados, quando 
relativa a serviços de assistência prestados aos seus conveniados. h. Provisão para 
ações judiciais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, são realizadas de acordo com as regras estabelecidas pelo CPC25 - 
"Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes" e leva em consideração a 
avaliação dos assessores jurídicos da Entidade conforme segue: a. Ativos contingentes 
- não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência 
de evidências que propiciem a garantia de sua realização; sobre as quais não cabem 
mais recursos. b. Passivos contingentes - são reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for 
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma 
provável saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. i. Redução ao valor recu-

perável. O imobilizado e o intangível são revisados anualmente com o objetivo de veri-
ficar a existência de indícios de perdas não recuperáveis. A administração efetuou a 
análise de seus ativos conforme CPC 01, e constatou que não há indicadores de des-
valorização dos mesmos bem como estes são realizados em prazos satisfatórios. j. 
Resultado. O resultado é apurado pelo regime de competência e considera os rendi-
mentos e encargos, calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e 
passivos da Entidade. As contraprestações são apropriadas ao resultado quando da 
emissão das respectivas faturas, em bases lineares, no período de cobertura de risco. 
Os eventos indenizáveis avisados são apropriados à despesa, considerando-se a data 
de apresentação da conta médica, do aviso pelos prestadores, pelo seu valor integral, 
no primeiro momento da identificação da ocorrência da despesa médica. As recupera-
ções de eventos indenizáveis conhecidos ou avisados representam o valor dos eventos 
recuperados/ressarcidos por glosas de assistência médico-hospitalar em procedimen-
tos, com base em registros auxiliares. 4. Gerenciamento de risco. I - Visão Geral de 
Exposição ao Risco do Negócio. A Entidade atua como operadora de planos de 
saúde no mercado de saúde suplementar com o objetivo de prover assistência médica 
aos seus associados, tendo como riscos associados um conjunto de fatores inerentes 
a natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de riscos que podem afetar 
o negócio da Entidade, destacam-se: I.1 - Riscos ligados à atividade econômica da 
Entidade. Neste item, as principais variáveis econômicas que podem influenciar a 
manutenção e o desenvolvimento do negócio são: a variação dos custos médico-hos-
pitalares e os fatores macroeconômicos. I.2 - Risco Regulatório. Este risco se acentua 
por estar associado a um setor altamente regulado pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, cujos impactos incluem questões legais de operação de planos de saúde, 
garantias financeiras e responsabilidade contratual. I.3 - Riscos Operacionais. A En-
tidade possui em sua estrutura de gerenciamento de riscos, um foco de atuação voltado 
para administrar o seu risco operacional, mantido através da aplicação de um conjunto 
de ferramentas de gestão, como: gestão atuarial, planejamento e gestão orçamentária, 
política de atenção à saúde para controle dos custos médicos, soluções informatizadas, 
estrutura organizacional adequadamente dimensionada, controles internos sob acom-
panhamento periódico, fluxogramas de processos internos atualizados periodicamen-
te, dentre outros modelos de gestão. Com o objetivo de assegurar o funcionamento 
efetivo e sincronizado desses componentes de gestão, são promovidos programas de 
capacitação permanente das equipes. Outro item de fundamental importância no risco 
operacional é o emprego de indicadores de desempenho como instrumento de aferição 
de performance operacional, mantendo uma visão global dos resultados alcançados. 
Subscrevemos abaixo os principais riscos operacionais de exposição da Entidade e a 
linha atenuante aplicada para cada item: I.3.1 - Risco atuarial. A estratégia atenuante 
de mitigação do risco atuarial é o investimento realizado em uma gestão efetiva de ge-
renciamento periódico das garantias financeiras, da revisão do desempenho dos pro-
dutos, da análise e atualização das tabelas de comercialização, da atualização das 
notas técnicas atuariais, do cumprimento das obrigações legais junto à Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar – ANS, do diagnóstico atuarial permanente da Entidade e 
da elaboração de cenários prospectivos para apoio à tomada de decisão.  Todos os 
processos de trabalho executados pela área atuarial buscam assegurar, preventiva-
mente, o grau de solvência da Entidade. I.3.2 - Risco de envelhecimento e perda de 
carteira. Considerando a composição da carteira da Entidade, predominantemente 
idosa, buscou a Entidade, ao longo dos anos, antever os efeitos do envelhecimento em 
sua carteira e qual o caminho a perseguir diante de um cenário esperado. A Entidade se 
lançou para obter a expertise de gestão de uma carteira idosa, onde a lógica assistencial 
de promoção à saúde e prevenção e risco de doenças, continua sendo o foco efetivo de 
atuação para a busca da longevidade saudável de sua carteira. Para tanto, a Entidade 
mantém 2 (dois) programas de prevenção de gerenciamento de doenças crônico-de-
generativas, um em regime ambulatorial (Atendimento Ambulatorial Gerenciado – AAG) 
e um em regime domiciliar (Atendimento Eletivo – Domiciliar – AED), acolhendo um 
total de mais de 3.000 associados.   As informações técnicas e os indicadores de de-
sempenho relativos aos programas de prevenção estão contidos no relatório técnico 
para fins de asseguração razoável da auditoria. No tocante ao risco de perda de cartei-
ra decorrente do perfil da massa assistida, este componente é mensurado e acompa-
nhado atuarialmente, a cada ano, para fins de medição do ponto de equilíbrio da cartei-
ra que assegure o grau de solvência exigido pelo órgão regulador. Este é um fator 
constantemente mitigado pela administração da Entidade em uma visão mais estraté-
gica, envolvendo questões estatutárias e legais, que venham a permitir a viabilidade e 
continuidade, no longo prazo, da Entidade. I.3.3 - Risco de elevação dos custos 
médico-hospitalares. A vulnerabilidade que a Entidade está exposta em termos de 
risco de mercado está associada às flutuações do preço médio dos serviços de saúde, 
traduzidos pelo reajuste das tabelas hospitalares e do coeficiente de honorários médicos 
(ch); cujos preços globais (diárias e taxas, materiais e medicamentos, exames de baixa, 
média e alta complexidade), além de serem indexados pela inflação, sofrem impacto 
da variação cambial, principalmente nos serviços de diagnósticos (equipamentos de 
alta tecnologia) e tratamentos terapêuticos (medicamentos de alto custo). Para este 
fator de risco, a Entidade possui uma estrutura constituída de um Comitê de Negociação 
com a rede de prestadores de serviços médicos, composta atualmente por Superinten-
dentes, gerentes médicos e profissionais técnicos, cujo resultado vem apresentando, 
além de transparência e previsibilidade de custos, negociações satisfatórias e compa-
tíveis com os limites orçamentários estabelecidos. A variação é calculada considerando-
-se o custo médio por beneficiário em um período de 12 meses (média móvel) em rela-
ção às despesas médias dos doze meses imediatamente anteriores. A média móvel 
expurga efeitos de sazonalidade. No caso da Entidade, o VCMH é exponencial quando 
nos referimos a uma carteira idosa, cuja expectativa de vida cresce a cada ano, tradu-
zindo-se em crescente utilização do plano, aliado ao aumento do preço dos serviços de 
saúde. Para administrar o risco de elevação dos custos médico-hospitalares, a Entida-
de conta um efetivo modelo de gestão, em dois segmentos: i. Risco Ambulatorial – Este 
modelo de gestão foca um conjunto de ações voltadas para o gerenciamento de ocor-
rências de eventos ambulatoriais, através da organização e direcionamento de deman-
da, da gestão em pronto-socorro, do dimensionamento dos eventos de risco, da deter-
minação das especialidades médicas-alvo e da aferição da qualidade do serviço 
prestado. ii. Risco Hospitalar – Este modelo de gestão foca um conjunto de ações vol-
tadas para a gestão de ocorrências de eventos hospitalares, através da administração 
da porta de entrada, de opinião médica em casos cirúrgicos, do acompanhamento das 
internações por médicos-internistas dentro dos hospitais, da brevidade hospitalar do 
paciente, da auditoria de contas médicas, dentre outras ferramentas de gestão médica. 
O risco de elevação dos custos médico-hospitalares está diretamente relacionado à taxa 
de variação de custos médico-hospitalares - VCMH - medida de variação resultante da 
combinação de preços de serviços de saúde associado à frequência de utilização de 
eventos médicos pelos beneficiários. Trata-se de uma metodologia adotada e indicada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para que as operadoras de planos 
de saúde comprovem anualmente a variação dos custos médico-hospitalares de seus 
contratos. I.3.4 - Risco de provisão para contingências judiciais. O risco de provisão 
para contingências judiciais tem sido objeto de intenso aperfeiçoamento e controle no 
processo de gestão, visando assegurar o equilíbrio atuarial dos planos. A atuação jurí-
dica da Entidade vem envidando esforços em um trabalho preventivo no âmbito admi-
nistrativo, abordando os casos críticos de possível ingresso no judiciário. Em situações 
de concessão de tutela antecipada por parte do judiciário, a Entidade busca, na maioria 
dos casos, a tentativa de revogação da tutela, para discutir o mérito do processo. No 
caso de processos já existentes, a Entidade pauta suas defesas em seu estatuto, nos 
regulamentos dos planos e na legislação vigente, avaliando sempre os fatos geradores 
da demanda, a relação custo-benefício de manter um processo judicial em trâmite, de 
acordo com cada caso e o impacto na imagem institucional e mercadológica da Entida-

de. No ano de 2020, a Entidade apresentou um saldo provisionado nesta rubrica de 
R$20.465.903. Em suma, a essência da atividade da Entidade, é o risco assumido para 
administrar os recursos de assistência à saúde de seus beneficiários. A aceitação do 
risco, portanto, é uma das principais causas de desequilíbrio econômico-financeiro de 
Instituições que administram planos de saúde, onde o principal foco da gestão estraté-
gica deve contemplar um eficiente plano de gerenciamento de risco. I.4 - Riscos Finan-
ceiros. I.4.1) Risco de Crédito e Capital. O risco de crédito da Entidade está associa-
do à possibilidade de inadimplência de seus clientes, sendo atenuado por uma 
composição pulverizada da carteira e pela prerrogativa legal de interrupção da assis-
tência após um determinado período de inadimplência. Além disso, a Entidade possui 
uma política de gestão de ativos financeiros estritamente conservadora, investindo em 
fundos de renda fixa de baixa exposição ao risco de mercado e mantendo suas opera-
ções em instituições financeiras consideradas de primeira linha pelo mercado. I.4.1.1) 
Política de Investimentos dos Recursos Financeiros. Em 31/12/2020 as aplicações 
financeiras estavam concentradas em fundos administrados pela CEF e Banco Brades-
co. A estrutura adotada viabiliza, através da compra direta de ativos financeiros, como 
títulos públicos e quota de outros fundos de investimento, o cumprimento da política de 
investimento dos recursos financeiros, em consonância com as disposições estatutá-
rias, com retorno revestido de liquidez, segurança e rentabilidade. Com esses funda-
mentos a Entidade vem obtendo resultados satisfatórios ao longo dos anos, mensura-
dos através de acompanhamentos periódicos de desempenho. No que se refere ao 
risco de taxa de juros, a Entidade está exposta à taxa de mercado “Certificado de De-
pósito Interbancário – CDI”, que indexa a rentabilidade de suas aplicações financeiras,
se mantendo em um patamar satisfatório. Rentabilidade (CDI)
Exercício 2019 5,50% 5,96%
Exercício 2020 2,18% 2,75%
I.4.1.2) Política de Gestão de Recebíveis. O risco de crédito na Entidade decorrente 
da possibilidade de não recebimento de valores faturados a clientes/associados é 
atenuado pela forma de cobrança pulverizada (débito automático, desconto em folha 
e boleto bancário) e pela possibilidade legal de interrupção da prestação de serviços 
ao beneficiário, após transcorrido o prazo máximo da condição de inadimplência. Com 
relação a empréstimos e financiamentos, a Entidade não possui esta modalidade de 
operação, uma vez que todas as suas despesas e investimentos na sua atividade 
fim são custeados com recursos próprios. O percentual de inadimplência aumentou 
significativamente comparado com o exercício de 2019. O agravamento da crise 
econômica no cenário nacional e a queda do poder aquisitivo pressionam o índice 
no exercício de 2020.

Inadimplência Variação Média
Exercício de 2019 3,96%
Exercício de 2020 10,29%

I.4.2) Risco de Liquidez. Os índices de liquidez corrente e geral da Entidade em 
31/12/2020 foram 2,11 e 2,43, respectivamente, demonstrando a gestão de seus 
recursos financeiros de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações de curtos 
e longos prazos. I.4.3) Risco de reajuste nos preços de planos de assistência à 
saúde. A Entidade decidiu proceder nova revisão técnica atuarial, para assegurar a 
eficácia das medidas adotadas no exercício anterior em relação ao reajuste aplicado. 
Em conformidade com o que determina o órgão regulador, a CABERJ aplica anualmen-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em reais)

Patrimônio 
social

Superávit do 
Exercício Total

Saldos em 31/12/2018 54.632.141 32.991.819 87.623.960
Incorporação do superávit  
 do exercício anterior 32.991.819 (32.991.819) -
Superávit do exercício - 8.777.004 8.777.004
Saldos em 31/12/2019 87.623.960 8.777.004 96.400.964
Incorporação do superávit  
 do exercício anterior 8.777.004 (8.777.004) -
Superávit do exercício - 34.311.851 34.311.851
Saldos em 31/12/2020 96.400.964 34.311.851 130.712.815

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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te o índice de reajuste das contraprestações dos seus associados, que é pautado e 
deliberado pela administração. O reajuste anual é aplicado a partir do mês de julho/20, 
em regime de pré-pagamento, levando em consideração a apuração das  receita de 
contraprestação versus custos variáveis, nos últimos 12 meses. Após revisão técnica 
atuarial, foi aplicado o reajuste nas datas-bases dos referidos contratos, conforme a 
seguir: Planos MATER, o reajuste de 13,35% sobre os planos que apresentaram 
déficit: 7 faixas etárias (contratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS); e reajuste de 13,35%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à 
RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS). Planos AFINIDADE, o 
reajuste de 12,41% sobre os planos que apresentaram déficit: 7 faixas etárias (con-
tratos anteriores à RN 63 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS); e 
reajuste 12,41%: 8 faixas etárias (contratos não adaptados à Lei 9656/98); e reajuste 
de 12,41%: 10 faixas etárias (contratos posteriores à RN 63 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS). Frise-se que o risco da efetividade do reajuste aplicado 
para cobertura dos custos assistenciais é o constante desafio enfrentado pela Entidade 
e sucedido com tenacidade, através da implantação de um plano complexo de gestão 
dos custos médico-hospitalares, gerido por uma equipe de gestores médicos, acom-
panhado de revisões atuariais periódicas dos planos, com o objetivo de minimizar o 
impacto financeiro necessário ao equilíbrio contratual. Em 2020 a Operadora atendeu 
as determinações da ANS (Comunicado nº 85, de 31/08/2020), que estabeleceu a 
suspensão da aplicação das parcelas dos reajustes de planos de saúde por variação 
de custos (anual) e por mudança de faixa etária, no período de setembro a dezembro 
de 2020, as quais não foram aplicadas para fins de cobrança ao beneficiário naquele 
exercício, mas emitidas em cumprimento ao regime de competência, sendo regis-
trados tais valores de acordo com a orientação sobre a contabilização emitida pela 
ANS em 08/10/2020 e com previsão de recomposição dos reajuste a partir de janeiro 
de 2021 diluídas em 12 parcelas mensais e/ou menores parcelas, desde que haja 
concordância entre as partes (Comunicado nº 87 de 26 de novembro de 2020). Estes 
valores constantes da receita de contraprestações do exercício de 2020, em atenção 
ao regime de competência. II - Estrutura de Gerenciamento e de Mitigação de 
Riscos. Para os riscos a que se encontra exposta, a Entidade possui uma Estrutura 
de Gerenciamento e Mitigação de Riscos, a qual está fundamentada em uma Política 
de Gestão Estratégica. A Entidade adota como instrumentos de gestão, ferramentas 
voltadas para traçar uma visão de futuro rumo à sobrevivência e à perenização da 
Entidade. O planejamento estratégico é uma importante ferramenta de gestão adotada 
pela Entidade, cujo principal objetivo é traçar, a partir do ciclo de maturidade em que 
a Entidade se encontra, estratégias de atuação voltadas para o desenvolvimento da 
organização. Adotar padrões e metodologias, assim como dispor de recursos huma-
nos capacitados e recursos tecnológicos alinhados com as necessidades de gestão 
de um ambiente de controle e de segurança operacional, são fatores fundamentais e 
determinantes para a correta mitigação e gerenciamento dos riscos. Enfim, pensar e 
repensar permanentemente as estratégias e ações voltadas para um robusto progra-
ma de gestão de custos médico-hospitalares e de custos administrativos, bem como 
um rigoroso plano de acompanhamento de recebíveis, é tarefa constante do corpo 
diretivo e gerencial da Entidade.
5. Disponível 2020 2019
Caixa 15.150 15.150
Bancos 565.521 1.221.955

580.671 1.237.105
6. Aplicações. a. Resumo das aplicações financeiras 2020 2019
Caixa FI Saúde Suplementar - ANS - CEF (i) 33.178.256 32.596.228
Fundo BB RF LP CORP 600 MIL - Banco do Brasil (ii) 32.997 55.222
Caixa FI Fidelidade II RF Cred Priv - CEF (iii) 9.696.737 9.461.881
Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo - CEF (iii) 22.679.912 16.224.359
Bradesco Emp FICFI Refer DI Top (iv) 1.758.424 1.729.710
Quotas de fundos não exclusivos 67.346.326 60.067.400
Sul América Capitalização - 30.000
Bradesco CDB Fácil 2.363.331 2.467.788
Bradesco Debêntures 27.545.302 3.000.256
Bradesco Capitalização 1.150.000 2.500.000
Total 31.058.633 7.998.044
Total das aplicações financeiras 98.404.959 68.065.444
i. Este fundo de investimento tem por objetivo a constituição de ativos garantidores 
que visam lastrear as provisões técnicas e o excedente da dependência operacional, 
instituído pela Resolução Normativa nº 159 de 3/07/2007 da ANS. ii. Este fundo de 
investimento tem por objetivo aplicar recursos integralmente em cotas de fundos de 
investimentos que apliquem em carteira diversificadas de ativos financeiros, com prazo 
médio superior a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. iii. Este fundo de 
investimento tem por objetivo aplicar recursos em título renda fixa, incluindo cotas 
de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), com prazo médio superior 

a 365 dias, sendo eles disponível para negociação. iv. Este fundo tem por objetivo 
proporcionar aos seus cotistas a rentabilidade que busque acompanhar as variações 
das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através 
da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. b. Hierarquia do 
valor justo: A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor 
justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como 
a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos e idênticos; • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente 
(derivado de preços).

31/12/2020 31/12/2019
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Ouotas de Fun-
dos Investimento 
Não Exclusivos
Caixa Saúde 
Supl. - ANS - CEF - 33.178.256 33.178.256 - 32.596.228 32.596.228
Fundo BB RF LP
 Corp - 32.997 32.997 - 55.222 55.222
Caixa FI Fidelid II
 RF Cred Priv - 9.696.737 9.696.737 - 9.461.881 9.461.881
Caixa FI
 Fidelidade RF LP - 22.679.912 22.679.912 - 16.224.359 16.224.359
Bradesco Emp
 FICFI RF DI - 1.758.424 1.758.424 - 1.729.710 1.729.710
Total da carteira - 67.346.326 67.346.326 - 60.067.400 60.067.400
7. Créditos de operações com plano de assistência à saúde

2020 2019
Mensalidades a receber (i) 51.951.519 50.450.143
Participação dos beneficiários em eventos indenizáveis (ii) 3.683.172 4.151.975
Provisão para perdas sobre créditos (27.478.877) (26.119.776)
Outros créditos operações com planos assist. à saúde (iii) 16.243.022 -

44.398.836 28.482.342
(i) Refere-se aos recursos financeiros a ingressar pela contraprestação de serviços de 
assistência médico hospitalar. As mensalidades vencem sempre no dia dez do mês, 
sendo reconhecidos por provisão mensal. As mensalidades a receber por idade de
saldo compõem-se como segue em 31 de dezembro: 2020 2019
A vencer 22.206.835 21.964.759
Vencidos até 30 dias 1.499.633 1.676.965
Vencidos de 31 a 60 dias 465.897 491.896
Vencidos de 61 a 90 dias 300.277 196.747
Vencidos há mais de 90 dias 27.478.877 26.119.776

51.951.519 50.450.143
(ii) Registra os valores correspondentes a participação dos beneficiários em aten-
dimentos ambulatoriais. (iii) Registra os valores correspondentes aos reajustes das 
mensalidades do período de julho à dezembro de 2020, a serem cobrados em 12 
parcelas a partir de janeiro/2021, por determinação da Agência de Saúde Suplemen-
tar – ANS. O Conselho Deliberativo da Caberj, aprovou a cobrança em 24 parcelas a 
partir de janeiro/2021. a. Movimentação da provisão para perdas sobre créditos

2020 2019
Provisão para perdas sobre créditos
Exercício anterior (26.119.776) (25.019.431)
Ajuste de provisão (1.359.101) (1.100.345)
Exercício atual (27.478.877) (26.119.776)
8. Bens e títulos a receber 2020 2019
Adiantamentos a conveniados (i) 1.005.716 804.096
Adiantamento - farmácia 105.434 129.703
Outros 358.124 392.541

1.469.274 1.326.340
(i) Registra os valores adiantados a conveniados a serem compensados de imediato 
no próximo faturamento.
9. Depósitos judiciais e fiscais 2020 2019
Depósitos judiciais - Eventos 193.773 193.773
Depósitos judiciais - Civeis 6.036.455 805.221
Depósitos judiciais - Trabalhista 798.733 825.976
Depósitos judiciais - Multas ANS 116.147 -

7.145.108 1.824.970
Registra os valores depositados na justiça como garantia em processos judiciais mo-
vidos contra a Caberj.

10. Investimentos

Descrição
% de participa-
ção no capital

Capital 
social

Patrimônio 
líquido

Resultado do 
exercício

Saldo em 
2018

Resultado de 
equivalência

Aumento  
de capital

Dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos e a receber

Saldo em 
2019

Caberj Integral Saúde S.A. 100% 26.011.200 21.398.393 580.849 22.289.919 580.849 3.000.000 - 25.870.768

Descrição
% de participa-
ção no capital

Capital 
social

Patrimônio 
líquido

Resultado do 
exercício

Saldo em 
2019

Resultado de 
equivalência

Aumento  
de capital

Dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos e a receber

Saldo em 
2020

Caberj Integral Saúde S.A. 100% 26.011.200 21.398.393 247.992 25.870.768 247.992 - - 26.118.760
No exercício de 2006 foi constituída a Caberj Integral Saúde S.A. (“Caberj Integral”), 
uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral da CABERJ. A Ca-
berj Integral Saúde S.A tem por objeto a comercialização e operação de planos de 
assistência à saúde e atividades afins. A CABERJ efetuou um aporte de capital na 
Caberj Integral Saúde S.A. em dinheiro no montante de R$ 3.111.200, considerando 
o capital inicial mínimo exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
para a companhia operar. A Caberj Integral Saúde S.A. iniciou as suas operações a 
partir do mês/09/2007. No decorrer dos exercícios a Caberj efetuou aporte de capital 
na Caberj Integral Saúde S.A. no montante de R$ 25.900.000, em cumprimento a 
Resolução Normativa 160 de 3/07/2007 da ANS, considerando o capital mínimo exi-
gido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para a companhia operar.
11. Imobilizado 2020 2019

Taxa de de-
preciação %

Valor Valor 
líquidoCusto Depreciação líquido

Edificações 4% 51.898.558 (11.231.976) 40.666.582 42.596.055
Móveis e
 utensílios 10% 2.728.134 (2.057.189) 670.945 893.842
Computadores
 e periféricos 20% 2.333.586 (2.063.892) 269.694 252.072
Máquinas e
 equipamentos 10% 1.109.248 (849.720) 259.528 329.910
Instalações 10% 855.225 (359.552) 495.673 581.195

58.924.751 (16.562.329) 42.362.422 44.653.074
Apresentamos a seguir a movimentação no exercício de 2020 e 2019:

2019 2020
Valor Valor

líquido Aquisição Baixa Depreciação líquido
Edificações 42.596.055 140.836 - (2.070.309) 40.666.582
Móveis e utensílios 893.842 29.229 - (252.126) 670.945
Computadores
 e periféricos 252.072 138.430 - (120.808) 269.694
Máquinas
 e equipamentos 329.910 13.042 (83.424) 259.528
Instalações 581.195 - - (85.522) 495.673

44.653.074 321.537 - (2.612.189) 42.362.422
2018 2019
Valor Valor

líquido Aquisição Baixa Depreciação líquido
Edificações 44.666.364 - - (2.070.309) 42.596.055
Móveis e utensílios 1.061.892 80.712 - (248.762) 893.842
Computadores
 e periféricos 326.898 76.909 - (151.735) 252.072
Máquinas
 e equipamentos 338.539 75.018 - (83.647) 329.910
Instalações 666.717 - - (85.522) 581.195

47.060.410 232.639 - (2.639.975) 44.653.074
12. Intangível Taxa de  

amortização %
2020 2019

Custo Amortizaçâo Valor liquido Valor liquido
Software 4% 1.368.923 (1.234.348) 134.575 194.492

1.368.923 (1.234.348) 134.575 194.492
Apresentamos a seguir a movimentação nos exercícios de 2020 e 2019:

2019 2020
Valor residual Aquisição Baixa Amortização Valor residual

Software 194.492 82.691 - (142.608) 134.575
194.492 82.691 - (142.608) 134.575

2018 2019
Valor residual Aquisição Baixa Amortização Valor residual

Software 375.721 88.382 - (269.611) 194.492
375.721 88.382 - (269.611) 194.492

13. Provisões técnicas de operações de assistência à saúde.  As provisões cons-
tituídas pela Entidade apresentam as seguintes posições:

2020 2019
Provisão de contraprestação não ganha (i) 25.383.751 23.738.727
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (ii) 25.772.880 24.712.656
Provisão para eventos a liquidar - SUS

Conhecidos nos últimos 60 dias 251.386 131.255
Conhecidos a mais de 60 dias - 38.584

251.386 169.839
Provisão para eventos a liquidar - Prest.Serv.Assist. (iii)

Conhecidos nos últimos 60 dias 10.044.183 14.055.548
Conhecidos a mais de 60 dias - -

10.044.183 14.055.548
61.452.200 62.676.770

(i) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 393 de 09/12/2015 e 
alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (OPS) 

deverão constituir “Provisão de Prêmios ou Contraprestações Não Ganhas - PPCNG”. 
(ii) A ANS determinou por meio da Resolução Normativa (RN) nº 209 de 22/12/2010  
e alterações posteriores, que as Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 
(OPS) deverão constituir “Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados - PEO-
NA”. Nos primeiros 12 meses de operação ou até que haja a aprovação da metodo-
logia de cálculo, as OPS deverão constituir valores mínimos de PEONA, observando 
o maior entre os seguintes valores: • 8,5% do total de contraprestações emitidas 
líquidas nos últimos 12 meses, na modalidade de preço pré-estabelecido, exceto 
aquelas referentes às contraprestações odontológicas; • 10% do total de eventos 
indenizáveis conhecidos na modalidade de preço pré-estabelecido, nos últimos 12 
meses, exceto aqueles referentes às despesas odontológicas; A Entidade adotou 
em 31/12/2020 observando o critério acima 8,5% do total de contraprestações emi-
tidas líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido, resultando o montante total 
de R$ 25.772.880. (iii) Refere-se ao reconhecimento do custo médico proveniente 
da assistência médico hospitalar aos conveniados da CABERJ. O passivo é regis-
trado mediante apresentação da documentação dos serviços prestados pelos médi-
cos, laboratórios e hospitais credenciados. Em atendimento a Resolução Normativa 
(RN) nº 227 de 19/08/2010, a provisão de eventos a liquidar está lastreada por ativos 
garantidores das provisões técnicas, representadas por aplicações financeiras vin-
culadas e custodiadas à ANS, através da Caixa Econômica Federal. 

Demonstrativo dos Ativos Garantidores 2020 2019
Aplicações financeiras vinculadas a ANS 33.178.256 32.596.228
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (25.772.880) (24.712.656)
Provisão para eventos liquidar - SUS a mais de 60 dias - (38.584)
Provisão para eventos liquidar - Prest. Serv. a mais de 
60 dias - -
Provisão para eventos liquidar - ELP (193.773) (193.773)

(25.966.653) (24.945.013)
Ativos garantidores vinculados excedentes 7.211.603 7.651.215

2020 2019
Aplicações financeiras lastreadas a ANS 53.318.642 52.201.626
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (25.772.880) (24.712.656)
Provisão para eventos liquidar - SUS (251.386) (169.839)
Provisão para eventos liquidar - Prest. Serv. Assist. (10.044.183) (14.055.548)
Provisão para eventos liquidar - ELP (193.773) (193.773)

(36.262.222) (39.131.816)
Ativos garantidores lastreados excedentes 17.056.420 13.069.810
14. Débitos com operações de assistência à saúde não relacionados com planos 
de saúde da operadora. Refere-se ao reconhecimento das despesas provenientes 
da assistência médico hospitalar aos beneficiários dos convênios de reciprocidade. 
15. Tributos e encargos sociais a recolher 2020 2019
ISS e IR retidos na fonte 618.339 742.004
INSS - médico 113.933 294.406
INSS - folha 414.612 351.168
Outros impostos 719.216 948.382

1.866.100 2.335.960
16. Empréstimos e financiamentos a pagar. Em 04/04/2018 a Caberj contratou 
empréstimo bancário com o Banco Bradesco S.A. para financiamento de Capital de 
Giro no valor de R$ 9.500.000, a serem pagos em 36 parcelas. 
17. Débitos diversos 2020 2019
Circulante
Provisão para férias 1.376.578 1.352.812
Provisão de INSS sobre férias 368.921 362.552
Provisão de FGTS sobre férias e 13° salário 154.414 146.836
Fornecedores e outros 1.324.581 571.896

3.224.494 2.434.096
Não circulante
Multas administrativas ANS 634.524 168.950
Fornecedores e outros 624.000 -

1.258.524 168.950
18. Provisões para ações judiciais. A Entidade possui ações judiciais de natureza 
trabalhistas e cíveis que foram impetradas contra a mesma, tendo sido estimado 
pelos seus consultores jurídicos como probabilidade de perda possível o montante 
de R$ 8.929.881, perda provável o montante de R$ 20.465.903 e perda remota o 
montante R$ 461.481. A Administração, com base em sua avaliação tem registrado 
o montante de R$ 20.465.903 (R$ 4.793.309 em 2019) para fazer face às prováveis 
perdas, correspondendo a 100% do montante das perdas prováveis. Detalhamento 
dos processos por natureza de risco de perda:

2020
Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis 1.534.202 18.931.701 20.465.903
Possíveis 1.308.245 7.621.636 8.929.881
Remotas 259.993 201.488 461.481
Total 3.102.440 26.754.825 29.857.265

2019
Trabalhistas Cíveis Total

Prováveis 2.003.233 2.790.076 4.793.309
Possíveis 1.068.324 8.134.321 9.202.645
Remotas 151.560 216.699 368.259
Total 3.223.117 11.141.096 14.364.213
Auto de infração do ISS: No exercício de 2010, a Entidade foi cobrada pela Prefeitura 
do Município do Rio de Janeiro, devido ao não recolhimento de Imposto sobre Serviço, 
decorrente de auto de infração lavrado em 04/01/2007, referente ao período compre-
endido entre janeiro de 2002 a maio de 2006. A Entidade ingressou com uma Ação 
Anulatória antes da cobrança pelo Município, ocasião em que obteve o deferimento, em 
sede de recurso, através de agravo de instrumento interposto, cujo êxito de suspensão 
de exigibilidade do crédito tributário permanecerá mantido até o julgamento do mérito, 
sendo certo que a classificação que trata a probabilidade de êxito está como possível, 
conforme avaliação de seus consultores jurídicos. • Em 08/02/2013, a Entidade obteve 
êxito na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por decisão do desembargador 
Jorge Luiz Habib. • Em 30/06/2016, foi anexado ao processo o Laudo Pericial emitido 
pelo perito judicial Sr. José Alberto P. Parreira, afirmando tecnicamente que a Entida-
de satisfaz todas as exigências estabelecidas pelo art.14 do CTN. • Em 13/11/2018, 
foi publicada a sentença do julgamento considerando improcedente o recurso da 
Entidade. • Em 03/12/2018, a Entidade ingressou com o Recurso de Apelação na 12ª 
Vara de Fazenda Pública. • Em 21/01/2020, a Entidade obteve êxito na suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário, por decisão da juíza Katia Cristina Nascentes 
Torres. • Em 05/08/2020 por decisão dos Desembargadores da Décima Oitava Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em votação unânime dar 
provimento ao Recurso interposto pela Entidade. 19. Tributos e encargos sociais a 
recolher. A Entidade provisionou o imposto de renda no montante de R$ 32.256 (R$ 
32.187 em 2019) sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no mês de 
dezembro de 2020. 20. Patrimônio Social. Patrimônio Social. O Patrimônio Social 
está constituído pelos valores dos superávits e déficits apurados em cada exercício. 
21. Partes relacionadas 2020 2019

Ativo
Resultado  

receita Ativo
Resultado 

 receita
Caberj Integral Saúde S.A. 1.157.379 10.561.978 1.063.072 7.069.890

1.157.379 10.561.978 1.063.072 7.069.890
Em 9/04/2008, a Entidade firmou contrato com a sua investida Caberj Integral Saúde 
S.A., para a prestação de serviços administrativos, contábeis, jurídicos, apoios logís-
ticos e outros serviços, se necessário. O valor cobrado por estes serviços é relativo 
a 10% da receita total de sua investida. • A CABERJ por ser enquadrada como 
entidade sem fins lucrativos não remunera seus administradores. 22. Eventos 
avisados. A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de Eventos Médicos Hospitala-
res Assistência Médico-Hospitalar do Documento de Informações Periódicas – DIOPS 
do 4º trimestre de 2020 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 
01/11/2013, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, referente aos planos: 

Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998.
Consulta 

 Médica Exames Terapias Internações
Outros  

Atendimentos
Demais 

 Despesas Total
Rede Contratada 371.327 1.133.115 2.758.010 18.299.252 474.706 628.088 23.664.498
Reembolso - 23.094 2.400 208.096 111.464 - 345.054
Total 371.327 1.156.209 2.760.410 18.507.348 586.170 628.088 24.009.552
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998.

Consulta 
 Médica Exames Terapias Internações

Outros  
Atendimentos

Demais 
 Despesas Total

Rede Contratada 3.482.767 9.248.337 18.108.431 99.303.235 3.930.609 8.053.459 142.126.838
Reembolso 40.205 173.171 5.576 1.932.230 770.799 20.417 2.942.398
Total 3.522.972 9.421.508 18.114.007 101.235.465 4.701.408 8.073.876 145.069.236
Cobertura assistencial com preço pré-estabelecido - Carteira de planos coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998.

Consulta 
 Médica Exames Terapias Internações

Outros  
Atendimentos

Demais 
 Despesas Total

Rede Contratada 272.530 697.478 1.517.681 3.576.340 296.440 167.830 6.528.299
Reembolso 5.814 4.015 - 67.063 37.906 189 114.987
Total 278.344 701.493 1.517.681 3.643.403 334.346 168.019 6.643.286
Composição Geral:
Descrição Total
Planos assistencial coletivos por adesão antes da lei 9.656/1998. 24.009.552
Planos assistencial coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998. 145.069.236
Planos assistencial coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998. 6.643.286
Planos odontológico coletivos por adesão depois da lei 9.656/1998 93.942
Planos odontológico coletivos empresariais depois da lei 9.656/1998 16.738

Sub-Total 175.832.754
Sistema Único de Saúde - SUS 399.653

Total 176.232.407
23. Despesas administrativas 2020 2019
Pessoal (29.095.437) (28.351.134)
Serviços de terceiros (18.903.557) (8.109.050)
Localização (6.058.182) (7.165.719)
Tributos 376.715 (312.727)
Judiciais (18.400.169) (2.061.190)
Outros (2.508.536) (1.594.602)

(74.589.166) (47.594.422)
24. Resultado financeiro líquido 2020 2019
Receitas financeiras

Títulos de renda fixa (avaliados ao valor justo por 
meio de resultado) 1.792.321 3.363.641
Outras receitas 556.218 865.820

2.348.539 4.229.461
Despesas financeiras

Imposto de renda sobre rendimentos aplicações
 financeiras (345.195) (575.529)
Empréstimo e financiamento (380.606) (737.255)
Outras despesas (334.662) (53.242)

(1.060.463) (1.366.026)
1.288.076 2.863.435

25. Resultado patrimonial 2020 2019
Resultado de equivalência patrimonial 247.992 580.849
Resultado com imóveis de renda 413.100 676.501

661.092 1.257.350

26. Conciliação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. A legislação vigente 
determina à Entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método 
direto deverá apresentar em nota explicativa a conciliação entre o lucro líquido e o 
fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Apresentamos abaixo a conciliação:
Atividades Operacionais 2020 2019
Superávit do exercício 34.311.851 8.777.004
Depreciação e amortização 2.754.797 2.909.586
Recebimento atividade investimentos (434.739) (621.000)
Pagamento de juros de financiamento 447.719 804.368
Equivalência patrimonial (247.992) (580.850)

36.831.636 11.289.108
(Aumento) diminuição em Ativos Operacionais
Aplicações (30.339.515) (93.938)
Créditos de operações com planos de assistência 
à saúde (15.916.494) (1.629.714)
Créditos de oper. não relac. com planos de assist. 
à saúde 1.896.231 1.468.736
Bens e títulos à receber (142.934) 2.598.333
Outros valores à receber longo prazo (5.320.138) (271.170)

(49.822.850) 2.072.247
Aumento (diminuição) em Passivos Operacionais
Débitos de Operações de Assistência à Saúde (1.224.570) (4.657.630)
Débitos de oper. não relac. com planos de assist. à saú-
de 518.257 (2.726.566)
Tributos e contribuições a recolher (469.860) 688.437
Débitos diversos 790.398 106.467
Passivo a Longo Prazo - Provisões para ações judiciais 16.749.412 809.928

16.363.637 (5.779.364)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 3.372.423 7.581.991
27. Seguros (não auditado). A Entidade possui apólices de seguros para suas proprie-
dades, observados os riscos de cada atividade e área, em montantes considerados su-
ficientes para cobertura dos riscos envolvidos. As premissas de risco adotadas, dada a 
sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financei-
ras, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

Haroldo Aquino Filho - Diretor Executivo Geral
Ubiratan Alves de Carvalho - Contador - CRC RJ 076874/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2020
Aos 10/03/2021, reuniram-se na sede da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, situada na Rua do Ouvidor 91 - 7º andar - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ, os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, para examinar o Balanço Geral, referente ao 
exercício de 2020, e respectivas demonstrações financeiras, contábeis, gerenciais e parecer da WH Auditores Independentes. 
Em nossa opinião, as demonstrações apresentadas com superávit de R$ 34.311.850,72 (trinta e quatro milhões, trezentos 
e onze mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) representam adequadamente, em todos os aspectos de 

relevância, a posição patrimonial, econômica e financeira da Caixa de Assistência à Saúde – CABERJ em 31/12/2020. Assim, 
em cumprimento às disposições estatutárias, o Conselho Fiscal, recomenda a aprovação da prestação de contas do exercício 
de 2020 estando, desta forma, em condições de ser submetida à Assembleia Geral Ordinária com apuração dos votos prevista 
para o dia 26/08/2021. Roberto Alves Torres Homem - Presidente do Conselho Fiscal; Jarbas Martins de Mello - Conselheiro 
Fiscal  -  Hamilton Miranda de Abreu - Conselheiro Fiscal

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ.  Opinião. Examinamos as demonstrações 
financeiras da Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimõnio 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 
Caixa de Assistência à Saúde - CABERJ em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação a Entida-
de de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. 
Acreditamos que a evidencia da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A administração da Entidade é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 

considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e pelos controles internos que 
ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidade 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 detectam distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
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deradas 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 profissio-
nal 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 evidencia 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstancias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • 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 evidencias de auditoria obti-
das, não existe incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possam causar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias da auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresen tação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in clusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das eventuais constatações de auditoria.

Rio de Janeiro, 05/03/2021
Walter Heuer - WH Auditores Independentes - CVM Nº 8710 - CRC-SP 000319/0-8 - CNPJ nº 42.465.302/0001-85

Gilson Miguel de Bessa Menezes - Contador - CRC-RJ 017.511/O-9 T SP

ATIVO Notas 2020 2019
Circulante 6.823 3.911
Disponibilidades 36 10
Depósitos bancários 6. 36 10
Banco Máxima S.A 36 10
Outros créditos 18 1

Diversos 18 1
Outros valores e bens 6.769 3.900
Despesas antecipadas 6.769 3.900
Total do ativo 6.823 3.911
PASSIVO 2020 2019
Circulante - 134
Outras obrigações - 134
Fiscais e previdenciárias - 94
Diversas - 40
Outras - 40
Patrimônio líquido 5. 6.823 3.777
Capital social 5. a) 25.800 19.300

De domiciliados no país 25.800 19.300
Reservas de lucros 5. b) 51 51
Prejuízos acumulados (19.028) (15.574)
Total do passivo 6.823 3.911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - -
Receitas (despesas) operacionais (3.454) (3.179)
Despesas de pessoal (1.323) (1.779)
Outras despesas administrativas (2.123) (1.399)
Despesas tributárias (8) (1)
Resultado operacional (3.454) (3.179)
Resultado antes da tributação sobre o

lucro e participações (3.454) (3.179)
Prejuízo do exercício (3.454) (3.179)
Quantidade de ações 25.800.000 19.300.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ (0,1339) (0,1875)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Reservas de lucros Prejuízos
realizado Legal acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 17.950 51 (12.395) 5.606
Aumento de Capital 1.350 - - 1.350
Prejuízo do Exercício - - (3.179) (3.179)
Saldos em 31/12/2019 19.300 51 (15.574) 3.777
Aumento de Capital 6.500 - - 6.500
Prejuízo do Exercício - - (3.454) (3.454)
Saldos em 31/12/2020 25.800 51 (19.028) 6.823

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2020 2019
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado (3.454) (3.179)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (3.454) (3.179)
Variação de ativos e passivos (3.020) 1.371
(Aumento) Redução de Outros Créditos (17) (1)
(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens (2.869) 1.300
Aumento (Redução) de Outras Obrigações (134) 72
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (6.474) (1.808)
Atividades de financiamento 6.500 1.350
Aumento de capital 6.500 1.350
Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento 6.500 1.350
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 26 (458)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 10 468
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 36 10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Aos Diretores e Administradores da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, que com-
preendem 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 cor-
respondentes 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 MÁXIMAINVEST SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 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 respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras 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 razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Máximainvest Securitizadora. • 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 Máximainvest Securitizadora. 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 funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Máximainvest Securitizadora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2021. 
UHY BENDORAYTES & CIA. 

Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8.
 GEYSA BENDORAYTES E SILVA

 Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

• 1. Contexto operacional. A Máximainvest Securitizadora de Créditos Finan-
ceiros S/A iniciou suas atividades em 12/11/2004 tendo como objeto social a 
aquisição de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, 
bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento 
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, companhias hipotecárias e as-
sociações de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal nos moldes 
permitidos pelas leis e normas regulamentares da autoridade pertinente. 
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As de-
monstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elabo-
radas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstra-
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 11/03/2021.
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As re-
ceitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o 
critério “pro rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações finan-
ceiras. Os Instrumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado pelos 
valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto de renda e con-
tribuição social. A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro 
real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual 
excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 
9%. De acordo com a Lei n° 11.941/09, as modificações no critério de reconheci-
mento de receita, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do 
exercício, introduzidas pela Lei n° 11.638/07 e pela referida Lei, não terão efeitos 
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica optante pelo Regime Tributá-
rio de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos 
e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. e) Estimativas contábeis. Na ela-
boração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para cer-
tos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. f) Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresen-
tadas em milhares de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda 
do ambiente econômico em que a Companhia opera. g) Segmentos operacionais. 
Um segmento operacional é um componente da Companhia que desenvolve ativi-
dades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo 
receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da 
Companhia. A Companhia possui um único segmento de negócio. h) Caixa e equi-
valentes de caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente de caixa as dis-
ponibilidades e os instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco 
insignificante de mudança de valor. i) Receitas financeiras e despesas financeiras 
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas 

para certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. As despesas financeiras abrangem despesas bancá-
rias, despesas com juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. 
Essas despesas de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo 
que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável são mensurados no resultado através dos juros efetivos. 
• 4. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de im-
posto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), 2020 2019
 da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado (3.454) (3.179)
Lucro/Prejuízo antes da tributação (3.454) (3.179)
Alíquota vigente 34% 34%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo 
 com a alíquota vigente - -
Diferenças permanentes - -
Outros ajustes - -
Imposto de renda e contribuição social - -
• 5. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social em 31 de dezembro de 
2020 é de R$ 25.800 (2019: R$ 19.300) e está representado por 25.800.000 
(2019: 19.300.000) ações ordinárias sem valor nominal. - Em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 10 de Janeiro de 2020, foi deliberado o aumento de 
capital da Companhia em R$ 100 com emissão de 100.000 ações. Em consequên-
cia o capital passou de R$ 19.300 para R$ 19.400 representado por 19.400.000 
ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de Janeiro 
de 2020, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 200 com 
emissão de 200.000 ações. Em consequência o capital passou de R$ 19.400 para 
R$ 19.600 representado por 19.600.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 07 de Fevereiro de 2020, foi deliberado o aumento de 
capital da Companhia em R$ 500 com emissão de 500.000 ações. Em consequên-
cia o capital passou de R$ 19.600 para R$ 20.100 representado por 20.100.000 
ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de Março 
de 2020, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 400 com 
emissão de 400.000 ações. Em consequência o capital passou de R$ 20.100 para 
R$ 20.500 representado por 20.500.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 25 de Junho de 2020, foi deliberado o aumento de 
capital da Companhia em R$ 200 com emissão de 200.000 ações. Em consequên-
cia o capital passou de R$ 20.500 para R$ 20.700 representado por 20.700.000 
ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de Julho 
de 2020, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em R$ 2.500 com

emissão de 2.500.000 ações.  Em consequência o capital passou de R$ 20.700 
para R$ 23.200 representado por 23.200.000 ações ordinárias. - Em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 18 de Setembro de 2020, foi deliberado o au-
mento de capital da Companhia em R$ 100 com emissão de 100.000 ações. Em 
consequência o capital passou de R$ 23.200 para R$ 23.300 representado por 
23.300.000 ações ordinárias. - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
02 de Outubro de 2020, foi deliberado o aumento de capital da Companhia em 
R$ 2.500 com emissão de 2.500.000 ações. Em consequência o capital passou 
de R$ 23.300 para R$ 25.800 representado por 25.800.000 ações ordinárias.  
b) Reserva de lucros. A Reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido 
apurado em cada balanço, até atingir 20% do Capital Social conforme previsto na 
legislação societária. c) Dividendos. Ao acionista é assegurado dividendo mínimo 
de 25% do lucro líquido do exercício ajustado, de acordo com a legislação em vigor. 
• 6. Transações com partes relacionadas. Os saldos referentes a transações com 
partes relacionadas, pactuadas em condições usuais de mercado, são os seguintes:

2020 2019 

Banco Máxima S.A
Ativo  

(passivo)
Receitas  

(despesas)
Ativo 

 (passivo)
Receitas 

 (despesas) 
Depositos bancários 36 - 10 -
• 7. Outras informações. Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujei-
tos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais 
variáveis, consoante legislação específica aplicável. 
• 8. Pronunciamentos Contábeis. § IRFS 16 - Arrendamento Mercantil - A IFRS 
16 requer que as Companhias tragam a maioria dos seus arrendamentos para o 
balanço patrimonial, reconhecendo novos ativos e passivos. A Companhia não 
possui contratos de arredamento mercantil. Não existem outras normas e inter-
pretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Administra-
ção, ter impacto no resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.
• 9. Outros Assuntos.  A partir de março de 2020 com a declaração do estado de 
pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Máximainvest Securitiza-
dora adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como 
a implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam 
surgir para os clientes e fornecedores e, consequentemente, sua operação, man-
tendo plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrati-
vas e comerciais, com agilidade e flexibilidade.

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Contador - CRC-RJ-081.990/O-2

Exercício
2020 2019

Prejuízo do exercício (3.454) (3.179)
Resultado abrangente total (3.454) (3.179)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 
(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
 FINDOS EM 31/12/2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
 FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Valores expressos em milhares
de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) 
 FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 
(Em milhares de reais - R$)

  ASSINATURAS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87
Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC: 123855/O-8

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/16, 2015 e 2014
1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis 
da controladora e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil. Em conformidade com a Lei 6.404/76 (das Sociedades 
por Ações), alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.641/09 e pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). São os 
seguintes os principais critérios contábeis adotados: a) Investimentos - Os 
Investimentos são avaliados pelo método da Equivalência Patrimonial. b) Imobiliza-

do - É contabilizado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95. 
c) Depreciação - É contabilizada pelo método linear. d) IRPJ e CSLL - Calculados 
de acordo com o regime do lucro real anual. e) Resultado do exercício: Apurado 
em conformidade com o regime de competência. 2- Participações em Controladas 
e Coligadas: As participações em Cias.Controladas e coligadas foram avaliadas 
pelo método de equivalência patrimonial. Abaixo os detalhes dessas participações:

Hotéis 
Othon S/A.

Cia. Agro-
pastoril 
Vale do 
R. Una

Cia. Açu-
careira 

Usina 
Cupim

Othon L.B. 
de Mello 

Com. Imp. 
S/A.

Othon 
Empreend. 
Hoteleiros 

S/A.
Total das Ações 183.724.120 34.641.273 63.635.390 53.394.000 810.535.814
Participação (%) 29,35 21,13 18,87 32,86 11,32
Investimento 65.032 1.625 1.228 11.966 2.605
(-) Equiv. Patrimonial (65.032) (439) (1.228) (11.966) (2.605)
Saldos em 31/12/14 - 961 - - -
Equiv. Patrimonial - (335) - - -
Saldos em 31/12/15 - 626 - - -
Equiv. Patrimonial - (198) - -
Saldos em 31/12/16 - 428 - - -
3- Contas a Receber(Pagar) Cias. Associadas - LP (em milhares de reais):
Cias. 2016 2015 2014
Hotéis Othon S/A. (620) (995) (1.117)
Othon Emp. Hoteleiros S/A. (6.727) (6.164) (5.471)
Cia. Açucareira U. Cupim (5.330) (4.884) (4.334)
Othon L.B.M. Com. Imp. S/A. 762 698 620
Outras (887) (887) (888)
Total (12.802) (12.232) (11.190)
4 - Capital Social - O capital social em 31/12/16, 2015 e 2014 é de R$ 
6.507.589,20 representado por 779.352 ações ON e sem valor nominal.

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos submeter ao 
exame e julgamento de Vsas. os balanços patrimoniais, contas de resultado e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/16, 
2015 e 2014. Nos colocamos à disposição de Vossas Sr.ias para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 15/03/2021.

Balanços Patrimoniais em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
2016 2015 2014

ATIVO 3.117 3.817 4.079
Circulante 1.074 1.646 1.645
Adiantamentos a Terceiros 36 36 35
Impostos a Recuperar 126 126 126
Valores em custódia 912 1.484 1.484
Não Circulante 2.043 2.171 2.434
Contas com Associadas 834 764 678
Depósitos Judiciais 26 26 26
Investimentos 1.183 1.381 1.730
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.117 3.817 4.079
Circulante 15 89 87
Impostos e Contribuições a Pagar 5 87 86
Fornecedores 3 2 1
Contas a pagar 7 - -
Não Circulante - Contas c/Associadas 13.637 12.997 11.867
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10.535) (9.269) (7.875)
Capital Social 6.508 6.508 6.508
Correção Monetária 8 8 8
Reservas de Reavaliação 69.016 69.016 69.016
Prejuízos Acumulados (86.067) (84.801) (83.407)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 2016 2015 2014
Despesas Administrativas (47) (283) (35)
Resultado Financeiro (1.021) (1.261) (840)
Dividendos - 472 -
Equivalência Patrimonial (198) (335) (32)
Resultado Operacional (1.266) (1.407) (907)
Resultado Não Operacional - 13 -
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício (1.266) (1.394) (907)
Prejuízo Por Ação (em R$) (1,62) (1,79) (1,16)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/16, 2015 e 2014 

(Em MR$)
Capital Realiz. e 

Atualiz. Reservas Lucros 
Capital 
Social

Correção 
Monetária

de Reava-
liação

(Prejuízos)  
Acumulados Total

Saldos em 31/12/14 6.508 8 69.016 (83.407) (7.875)
Prejuízo do Exercício - - - (1.394) (1.394)
Saldos em 31/12/15 6.508 8 69.016 (84.801) (9.269)
Prejuízo do Exercício - - - (1.266) (1.266)
Saldos em 31/12/16 6.508 8 69.016 (86.067) (10.535)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
Atividades Operacionais 2016 2015 2014
Lucro(Prejuízo) do Exercício (1.266) (1.394) (907)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Resultado da Equivalência Patrimonial 198 335 32
Juros sobre Empréstimos Associadas 1.032 1.279 822
Juros sobre Impostos e Contribuições - 14 (5)
Total (36) 234 (58)
(Aumento) Redução de ativos operacionais 572 (1) 20
Adiantamentos a terceiros - (1) 4
Valores em custódia 572 - 16
Aumento (Redução) de passivos operacionais (74) 2 7
Fornecedores de Serviços 1 1 -
Impostos e Contribuições a Recolher (82) 1 7
Contas a pagar 7 - -
Caixa oriundo das atividades operacionais 462 235 (31)
Atividades de financiamento (462) (235) 31
(Aumento)Redução Empréstimos de Associadas (462) (235) 31

Demonstrações do Valor Adicionado em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
Descrição 2016 2015 2014
1 - Receitas - - -
2 - Insumos adquiridos de terceiros (72) (225) (43)
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (72) (225) (43)
3 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (1-2) (72) (225) (43)
4 - Valor adicionado recebido em transferência (198) 188 (32)
4.1) Resultado da Equivalência Patrimonial (198) (335) (32)
4.2) Dividendos Recebidos - 472 -
4.3) Correção Monetária sobre Investimentos - 51 -
5 - Valor adicionado total a distribuir (3-4) (270) (37) (75)
6 - Distribuição do valor adicionado 248 37 75
6.1) Pessoal (14) (14) (12)
6.1.1) Remuneração direta (14) (14) (12)
6.2) Impostos, Taxas e Contribuições 28 (50) (3)
6.2.1) Federais (7) (49) (3)
6.2.2) Estaduais 35 (1) -
6.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (1.032) (1.293) (817)
6.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (1.032) (1.279) (822)
6.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições - (14) 5
6.4) Remuneração de Capitais Próprios 1.266 1.394 907
6.4.1) Lucro(Prejuízo) do Exercício (1.266) (1.394) (907)



12    l  Monitor MercantilTerça-feira, 30 de março de 2021Financeiro

BAOVALE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ nº 04.660.182/0001-88

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores acionistas, A administração da BAOVALE MINERAÇÃO S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.S.as. as Demonstrações Financeiras acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da acionista Vale S.A. bem como a 
todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.
Carlos Roberto Silva Mamede - Diretor Presidente Luiz Otavio Reis Maia - Diretor Administrativo e Financeiro Zhao Yonghong - Diretor Comercial.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares de reais

Capital 
Social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

investi-
mentos

Lucros 
acumu-

lados

Patri-
mônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro 
 de 2018 157.938 18.856 - - 176.794
Lucro líquido do exercício - - - 38.901 38.901
Transações com acionistas:
 Apropriação para reservas - 1.945 - (1.945) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - (36.956) (36.956)
Reserva de investimentos - - 24.626 - 24.626
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2019 157.938 20.801 24.626 - 203.365
Lucro líquido do exercício - - - 44.624 44.624
Transações com acionistas:
 Reserva legal - 2.231 - (2.231) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - (42.393) (42.393)
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2020 157.938 23.032 24.626 - 205.596
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
 Receita de arrendamento, líquida 4 71.991 67.470
 Custo do arrendamento (depreciação,  
  exaustão e amortização) 9 (19.596) (22.052)
Lucro bruto 52.395 45.418
Receitas (despesas) operacionais
 Administrativas (110) (192)
 Outras despesas operacionais, líquidas 5 (711) (422)
Lucro operacional 51.574 44.804
Resultado financeiro 6
 Receitas financeiras 1.754 2.583
 Despesas financeiras (2) (4)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 53.326 47.383
Tributos sobre o lucro 7
 Tributo corrente (8.702) (8.482)
Lucro líquido do exercício 44.624 38.901
Lucro básico e diluído por ação - Em R$ 4,46 3,89
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

2020 2019
Lucro líquido do exercício 44.624 38.901
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 44.624 38.901
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em milhares de reais
Exercícios findos em  

31 de dezembro de
Notas 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro antes dos tributos sobre o lucro 53.326 47.383
Ajustado por: 
 Depreciação e amortização 9 19.596 22.052
Baixa ativo imobilizado 9 711 435
Variações de ativos e passivos: 
 Contas a receber (5.191) (69.331)
 Impostos a recuperar (358) (538)
 Fornecedores 2.192 774
 Imposto a pagar 66 65
 Outros ativos e passivos, líquidos (860) 1
Caixa gerado pelas operações 69.482 841
 Impostos pagos (7.939) (8.120)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
  atividades operacionais 61.543 (7.279)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Adições ao imobilizado 9 (19.333) (10.199)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 investimento (19.333) (10.199)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
  Dividendos pagos aos acionistas 11 (c) (36.956) (12.500)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamento (36.956) (12.500)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
  de caixa 5.254 (29.978)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 25.324 55.302
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 30.578 25.324
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2019
Ativo
Ativo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 8 30.578 25.324
 Contas a receber com partes  
  relacionadas 12 89.967 84.776
 Tributos a recuperar 268 436
 Outros 860 -

121.673 110.536
Ativo não circulante 9
 Intangível 2 6
 Imobilizado 132.120 133.090

132.122 133.096
Total do ativo 253.795 243.632
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 3.124 932
 Dividendos 11 (c) 42.393 36.956
 Tributos a recolher sobre o lucro 7 (b) 2.318 2.081
 Tributos a recolher 330 264
 Outros 34 34
Total do passivo 48.199 40.267
Total do patrimônio líquido 11 205.596 203.365
Total do passivo e patrimônio líquido 253.795 243.632
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Baovale Mineração S.A. (“Sociedade”), é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, Brasil, 
cujo seus acionistas são a Vale S.A. (“Vale”) e a Shangai Baosteel Group 
Corporation (“Baoshan”). As operações são realizadas em Minas Gerais 
por meio do Complexo Mineiro de Água Limpa, que inclui mina e usina de 
beneficiamento. Os ativos e direitos minerários do complexo foram arrendados 
à sua acionista Vale em 2001 por um prazo de 20 anos, pelo valor total anual, 
corrigido anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”), de 
R$ 71.854 em 2020 (R$ 69.503 em 2019). Durante o exercício de 2020 foi 
firmado entre a Sociedade e a Vale um aditivo ao contrato de arrendamento 
de ativos e direitos minerários, prorrogando o prazo de vigência do acordo 
até agosto de 2024. Como parte do contrato de arrendamento, o acionista 
Baoshan tem o compromisso de compra de 6 milhões de toneladas de minério 
de ferro por ano da Vale. Em caso de descumprimento desse compromisso, o 
preço do arrendamento realizado à Vale será reduzido. Em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 não houve descumprimento desse compromisso. A Sociedade 
foi constituída com o objetivo de atender as necessidades das operações e o 
plano de negócios da Vale. As demonstrações financeiras da Sociedade para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas no pressuposto 
de sua continuidade operacional. 2. Base de preparação das demonstrações 
financeiras: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras 
da Sociedade (“demonstrações financeiras”) foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil através 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da 
Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas 
pela redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos 
subsequentes foram avaliados até 29 de janeiro de 2021, data em que a 
emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em 
janeiro de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego 
do Feijão de propriedade da Vale, acionista da Sociedade. Os impactos do 
evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale, 
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios 
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em 
decorrência do evento. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). 
d) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis significativas 
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram incluídas 
nas respectivas notas explicativas e são consistentes em todos os exercícios 
apresentados. Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas, 
porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020. A Sociedade não adotou antecipadamente nenhuma destas normas. 
Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas normas tenham um 
impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes. 
e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das 
demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de 
julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da 
Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento 
da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 
razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias 
podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros 
poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos 
aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras 
estão apresentados nas notas 9 e 10. 3. Pandemia de coronavírus: A 
pandemia de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020, com relatos 
de várias fatalidades decorrentes da COVID-19, incluindo os locais das 
principais operações da Sociedade. A Administração da Sociedade segue 
acompanhando a evolução do cenário da pandemia e avaliando os possíveis 
impactos nos resultados operacionais, econômicos e financeiros futuros da 
Sociedade. A Sociedade tomou várias medidas para monitorar e prevenir os 
efeitos da COVID-19, incluindo medidas de saúde e segurança para os seus 
empregados, como distanciamento social e trabalho remoto, e ações para 
garantir o fornecimento de materiais essenciais para o processo de produção 
da Sociedade. No exercício de 2020, a Sociedade não sofreu interrupções 
ou reduções significativas de suas atividades operacionais em função da 
COVID-19 e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos em sua 
operação que possam refletir em seus resultados econômicos e financeiros 
futuros. Caso a pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões 
onde a Sociedade opera, as condições financeiras da Sociedade ou os 
resultados das operações futuras podem ser impactados.

4. Receita de arrendamento
Exercícios findos em 

 31 de dezembro de
2020 2019

Receita bruta 74.718 70.026
 Impostos sobre vendas (2.727) (2.556)
Receita líquida 71.991 67.470

Os fluxos de caixa dos direitos contratuais relacionados aos recebimentos 
mínimos estão apresentados pelo cronograma do contrato em vigor. Tais 
valores representam os recebimentos estimados no contrato assinado e 
encontram-se demonstrados por seus valores nominais.

Valores nominais
Até dezembro de 2021 66.227
Janeiro de 2022 a agosto de 2024 106.650
Política contábil: A Sociedade arrenda bens do imobilizado para a Vale. 
O arrendamento efetuado pela Sociedade na figura de arrendadora, nos 
quais os riscos e benefícios da propriedade são retidos pela Sociedade, 
são classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos 
recebidos sobre arrendamentos operacionais são reconhecidos como receita 
na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do 
arrendamento.
5. Outras despesas operacionais, líquidas: Exercícios findos em 

 31 de dezembro de
2020 2019

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Baixa de ativo imobilizado (711) (435)
Outras receitas operacionais - 13
Total (711) (422)
6. Resultado financeiro

 
Exercícios findos em 

 31 de dezembro de
2020 2019

Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira 1.754 2.583

1.754 2.583
Despesas financeiras
Juros e multas (1) (3)
Outros (1) (1)

(2) (4)
Resultado financeiro líquido 1.752 2.579
7. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação do imposto de renda – 
Demonstração do resultado: Durante os exercícios de 2020 e 2019, a 
Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro presumido. O total 
demonstrado como tributos sobre o lucro na demonstração do resultado está 
reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
Receita bruta 74.718 70.026
Base tributável da receita bruta 74.718 70.026
Base tributável da receita bruta - 32% 23.910 22.408
Variações monetárias, líquidas 1 1
Outras receitas tributáveis - 26
Receita de aplicações financeiras 1.754 2.582
Base tributável total 25.665 25.017
Tributos sobre o lucro às alíquotas da legislação - 34% 8.726 8.506
Efeito decorrente do adicional do imposto de renda (24) (24)
Tributos sobre o lucro 8.702 8.482
b) Tributos a recolher sobre o lucro

31 de dezembro  
de 2020

31 de dezembro  
de 2019

Tributos sobre o lucro do exercício -  
corrente 8.702 8.482
Pagamentos (6.384) (6.401)
Total 2.318 2.081
Política contábil: A provisão para tributos sobre o lucro é calculada com base 
em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro compreendem 
o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. A alíquota estatutária 
aplicável no referido exercício é de 34%. Durante o exercício de 2020, a 
Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro presumido. O imposto 
de renda e a contribuição social são calculados utilizando-se a alíquota da 
presunção de 32% sobre a receita bruta. Adiciona-se a esse total as receitas 
financeiras da Sociedade. Os referidos encargos tributários são calculados 
com base nas alíquotas de imposto de renda de 15%, acrescidos do adicional 
de 10%, quando aplicável, e de contribuição social de 9%, sobre a base 
determinada conforme acima. Por estar no regime de lucro presumido, não é 
registrado tributos diferidos sobre o lucro. 8. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro 
de 2020

31 de dezembro 
de 2019

Caixa e bancos 16 320
Aplicações financeiras 30.562 25.004
Total 30.578 25.324
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações 
financeiras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de Deposito 
Bancário) em 2020 e em 2019. As aplicações financeiras são prontamente 
conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito 
interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).

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

relativos a processos de natureza tributária. Política contábil: Uma provisão 
é reconhecida no momento em que a obrigação for considerada provável pela 
diretoria jurídica e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos 
para liquidar a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A 
contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é 
atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos 
financeiros incorridos e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja 
mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada 
quando a obrigação for liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis 
críticos: Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando 
um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Normalmente, 
a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e 
incertezas no ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos 
significativos da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos 
futuros. 11. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 o capital social é de R$ 157.938 correspondendo a 10.000 
ações escrituradas, sendo 5.000 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais, 
totalmente integralizadas e sem valor nominal. b) Reserva de lucros: 
Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as sociedades anônimas 
e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado com base 
na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. Reserva de 
investimento - Tem como finalidade assegurar a manutenção e cumprimento 
ao orçamento de investimentos da Sociedade. Em 31 de dezembro de 2018, a 
Sociedade registrou R$ 37.126 como dividendo mínimo obrigatório, dos quais 
R$ 12.500 foram pagos durante o ano de 2019, e a diferença de R$ 24.626 
revertida para reserva de investimentos, conforme Assembleia Geral Ordinária 
de 12 de junho de 2019. c) Remuneração aos acionistas da Sociedade - 
Conforme estatuto social, a totalidade (100%) do lucro líquido do exercício 
(após constituições de reservas) deve ser distribuída a título de dividendo. 

Exercícios findos em 
 31 de dezembro de

2020 2019
Lucro líquido do exercício 44.624 38.901
Reserva legal (2.231) (1.945)
Dividendos mínimos obrigatórios 42.393 36.956
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2019 no montante 
de R$ 36.956 referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 2019, 
que foram liquidados em sua totalidade durante o exercício de 2020.  
12. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações com 
partes relacionadas à Sociedade: 

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

2020 2019
Ativo circulante
 Contas a receber com partes relacionadas - Vale S.A 89.967 84.776
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

2020 2019
 Receita de arrendamento - Vale S.A. 74.718 70.026
A remuneração dos administradores da Sociedade foi paga integralmente 
pelo seu acionista Vale, sem o respectivo reembolso. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.  
13. Classificação dos instrumentos financeiros:

Custo amortizado
31 de dezembro  

de 2020
31 de dezembro  

de 2019
Caixa e equivalentes de caixa 30.578 25.324
Contas a receber com partes relacionadas 89.967 84.776
Total dos ativos financeiros 120.545 110.100
Fornecedores 3.124 932
Total dos passivos financeiros 3.124 932
Política contábil: A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com 
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas 
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os instrumentos 
financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que 
certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam 
atendidas. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquidos dos custos de transação incorridos e subsequentemente são 
mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros 
efetivos. 14. Gestão de riscos  a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com 
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura 
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) 
Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito 
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e 
gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade em 
um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A Sociedade 
atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada contraparte 
utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de risco de crédito, 
baseada em preços de mercado e informações financeiras da contraparte, bem 
como informações qualitativas sobre o histórico de relacionamento comercial. 
(ii) Gestão de risco de crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar 
a exposição de crédito originada por aplicações financeiras, a Sociedade 
controla a diversificação de sua carteira e monitora diferentes indicadores de 
solvência e liquidez das diferentes contrapartes que foram aprovadas para 
negociação. c) Gestão de risco de mercado - A Sociedade está exposta 
a diversos fatores de risco de mercado que podem impactar seu fluxo de 
caixa. Considerando a natureza dos negócios e operações da Sociedade, os 
principais fatores de risco de mercado aos quais a Sociedade está exposta são: 
risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros e risco de preços de produtos 
e insumos. A avaliação do potencial impacto, oriundo da volatilidade dos 
fatores de risco e suas correlações, é realizada periodicamente para apoiar o 
processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. d) 
Seguros - A Sociedade emite diversas políticas de seguros, tais como: política 
de seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), 
responsabilidade civil, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares 
às utilizadas em geral na indústria de mineração, são emitidas de acordo com 
os objetivos definidos pela Sociedade, a prática de gestão de risco corporativo 
e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma geral, os ativos da 
Sociedade diretamente relacionados às suas operações estão contemplados 
na cobertura dos seguros contratados.
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9. Imobilizados e Intangíveis

Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos
Ativos 

 minerários Outros
Imobilizado 

em curso Intangível Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.210 22.867 46.196 24.684 1.684 28.158 19.567 18 145.384
Adições - - - - - - 10.199 - 10.199
Baixas - (4) (80) (320) - (31) - - (435)
Depreciação, exaustão e amortização - (1.378) (3.779) (4.905) (146) (11.832) - (12) (22.052)
Transferências - 6.393 (3.910) 10.739 - 7.029 (20.251) - -
Total 2.210 27.878 38.427 30.198 1.538 23.324 9.515 6 133.096
Custo 2.210 41.450 109.251 70.849 9.077 56.968 9.515 56 299.376
Depreciação acumulada - (13.572) (70.824) (40.651) (7.539) (33.644) - (50) (166.280)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.210 27.878 38.427 30.198 1.538 23.324 9.515 6 133.096
Adições - - - - - - 19.333 - 19.333
Baixas - - - - (526) (10) (175) - (711)
Depreciação - (1.110) (3.914) (5.148) (84) (9.336) - (4) (19.596)
Transferências - - 1.201 2.139 - 59 (3.399) - -
Total 2.210 26.768 35.714 27.189 928 14.037 25.274 2 132.122
Custo 2.210 41.451 110.714 72.148 8.551 56.150 25.274 56 316.554
Depreciação acumulada - (14.683) (75.000) (44.959) (7.623) (42.113) - (54) (184.432)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.210 26.768 35.714 27.189 928 14.037 25.274 2 132.122
Política contábil: Os custos dos ativos minerários desenvolvidos internamente 
são determinados por (i) custos diretos e indiretamente atribuídos à construção 
da planta da mina; (ii) encargos financeiros incorridos durante o período de 
construção; (iii) depreciação de bens utilizados na construção; (iv) estimativa 
de gastos com descomissionamento e restauração da localidade; e (v) 
outros gastos capitalizáveis ocorridos durante a fase de desenvolvimento da 
mina (quando o projeto se prova gerador de benefício econômico e existem 
capacidade e intenção da Sociedade de concluir o projeto). A exaustão dos 
ativos minerários é apurada com base na relação obtida entre a produção 
efetiva e o montante total das reservas minerais provadas e prováveis. Os 
ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, 
líquido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável. 
Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com base na vida 
útil estimada, a partir da data em que os ativos se encontram disponíveis para 
serem utilizados no uso pretendido e são capitalizados. A exceção são os 
terrenos que não são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 25 a 30 anos
Instalações 10 anos
Equipamentos 5 a 10 anos
Outros 3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, 
serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado 
e depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a 

próxima parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, 
se há alguma indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido 
desvalorização. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil 
excede seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não há 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas de reservas 
provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas 
reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas 
geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Sociedade assuma 
posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros 
do minério, taxas de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de 
licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições 
assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas 
prováveis da Sociedade. A estimativa do volume das reservas minerais 
é base de apuração da parcela de exaustão dos ativos minerários, e sua 
estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão 
de recuperação ambiental das minas e o impairment de ativos de longo prazo. 
Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida 
útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos 
de depreciação, exaustão e amortização e na avaliação de impairment. 10. 
Processos judiciais: Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado na opinião dos consultores legais. Em 
31 de dezembro de 2020 a Sociedade possui R$ 139 (R$ 382 em 2019) 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas Baovale Mineração S.A. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Baovale Mineração S.A. 
("Sociedade"), 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 Baovale Mineração 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 Sociedade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 

nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Sociedade 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 
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relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 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 Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 

à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional.  
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2021.
PricewaterhouseCoopers Patricio Marques Roche
Auditores Independentes Contador CRC 1RJ081115/O-4
CRC 2SP000160/O-5

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 31/12/2020 e 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

• 1. Contexto operacional. A Máxima Patrimonial, iniciou suas atividades em 
27/11/2018 tendo como objeto social de atividades de consultoria em gestão 
empresarial.
• 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. As de-
monstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elabo-
radas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstra-
ções financeiras foram aprovadas pela Administração em 10/03/2021.
• 3. Resumo das principais práticas contábeis. a) Apuração do resultado. As re-
ceitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se 
o critério “pro rata dia” para as operações de natureza financeira. b) Aplicações 
financeiras. Os Instrumentos Financeiros estão registrados ao custo acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Passivo circulante. Registrado 
pelos valores conhecidos e calculáveis até a data do balanço. d) Imposto de renda 
e contribuição social. As provisões para o imposto de renda e a contribuição social 
são constituídas pelo regime lucro presumido, onde o lucro é determinado com 
base na presunção calculado a partir da incidência sobre a receita bruta de 32%. 
Sobre esse resultado são aplicadas às alíquotas de 15%, acrescida de adicional de 
10% para o imposto de renda e à alíquota de 9% para a contribuição social. De 
acordo com as Leis n° 9.430/1996, arts. 28 e 29, Lei n° 9.718/1998, art. 13 e Lei 
n° 12.814/2013, art. 7°. e) Instrumento financeiro. A companhia classifica seus 
ativos financeiros sob a seguinte categoria mensurados ao valor justo através do 
resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos finan-
ceiros no reconhecimento inicial. A companhia não possui ativos financeiros clas-
sificados como mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes. A Companhia avalia na data das demonstrações financeiras a existência de 
evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos finan-
ceiros, não seja recuperável. Um ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, é 
considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de 
ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham 
acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” in-
corrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado 
do ativo financeiro, ou do grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmen-
te estimado. Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a 
valor justo por meio do resultado ou como empréstimos e financiamentos, confor-
me o caso. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros 
no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente 
reconhecidos a valor justo. Os passivos financeiros da Companhia incluem contas 
a pagar a fornecedores. f) Estimativas contábeis. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras é necessário utilizar estimativas para certos ativos, passivos e 
outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente 

avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. g) 
Moeda funcional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares 
de reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal moeda do ambiente eco-
nômico em que a Companhia opera. h) Segmentos operacionais. Um segmento 
operacional é um componente da Companhia que desenvolve atividades de ne-
gócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e 
despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. 
A Companhia possui um único segmento de negócio. i) Caixa e equivalentes de 
caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades 
e os instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. j) Receitas financeiras e despesas financeiras. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para certos 
ativos, passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. As despesas financeiras abrangem despesas bancárias, despesas 
com juros sobre empréstimos e encargos financeiros sobre tributos. Essas despe-
sas de juros são reconhecidas no resultado. Custos de empréstimo que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualifi-
cável são mensurados no resultado através dos juros efetivos.
• 4. Instrumentos financeiros. Os ativos financeiros, em 31 de Dezembro de 
2020 e 2019 , apresentavam os saldos como segue:

2020

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

De 5 
a 15 
anos Total

Valor 
justo

Valor justo por meio do resultado:
Cotas de fundos de investimento 1.796 - - - - 1.796 1.796
Total de Títulos 1.796 - - - - 1.796 1.796

2019

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 
1 a 3 
anos

De 
3 a 5 
anos

De 5 a  
15 

anos Total
Valor 
justo

Valor justo por meio do resultado:
Cotas de fundos de investimento 4.039 - - - - 4.039 4.039
Total de Títulos 4.039 - - - - 4.039 4.039

• 5. Outros créditos - diversos. Receitas a receber. Estão representados pelos 
valores que seguem:

2020 2019
Curto Longo Curto Longo
prazo prazo Total prazo prazo Total

Fee de estruturação a receber 20.000 - 20.000 20.040 - 20.040
Total 20.000 - 20.000 20.040 - 20.040
• 6. Partes relacionadas. Estão representados pelos valores que seguem:
Banco Máxima 2020 2019
Dividendos a pagar 10.000 15.000
Total 10.000 15.000
• 7. Outras obrigações 2020 2019
Fiscais e previdenciárias Curto Longo Curto Longo

Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total
Impostos e Contribuições Sobre Lucros 3.322 - 3.322 4.346 - 4.346
Impostos e Contribuições Sobre
 Serviços de Terceiros 1.000 - 1.000 - - -
Outros 730 - 730 - - -
Total 5.052 - 5.052 4.346 - 4.346
• 8. Resultado operacional líquido 2020 2019
Receita bruta de serviços (1) 20.000 -
Deduções da receita
( - ) Impostos sobre serviços (1.000) -
( - ) COFINS (600) -
( - ) Pis (130) -
Total 18.270 -
(1) Contratos de assessoria e estruturação
• 9. Imposto de Renda e Contribuição Social 2020 2019
Receita Bruta 20.000 -
Presunção da Base de Cálculo - 32% 6.400 -
Alíquota vigente 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social 2.170 -
• 10. Patrimônio Líquido. a) Capital social. O capital social em 31 de dezembro 
de 2020 é de R$ 1.950 e em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 1.950. - Não 
houve aumento de capital no exercício. b) Reserva de lucros. A Reserva legal é 
constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço, até atingir 
20% do Capital Social conforme previsto na legislação societária. c) Dividendos. 
Ao acionista é assegurado dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício 
ajustado, de acordo com a legislação em vigor. 
• 11. Outras Informações. Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão su-
jeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais 
variáveis, consoante legislação específica aplicável.
• 12. Outros Assuntos. A partir de março de 2020 com a declaração do estado 
de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Máxima Patrimonial 
adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como a 
implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam 
surgir para os clientes e fornecedores e, consequentemente, sua operação, man-
tendo plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrati-
vas e comerciais, com agilidade e flexibilidade.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Aos Diretores e Administradores da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da MÁXIMA PATRIMONIAL LTDA., que compreendem o balanço patri-
monial 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 explica-
tivas, 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 MÁXIMA PATRIMO-
NIAL LTDA. 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 Empresa, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa 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 Empresa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Empresa 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 razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 

auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar 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 procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Máxima Patrimonial. • 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 in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Máxima Patrimonial. 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 Máxima Patrimonial a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornece-
mos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.
UHY BENDORAYTES & CIA. 

Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA

Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva

Contador - CRC-RJ-081.990/O-2

Ativo Notas 2020 2019
Ativo Circulante 5.419 4.759
Disponibilidades 1.307 524
Depósitos bancários 1.307 524
Banco Máxima S/A 1.307 524
Instrumentos financeiros 1.796 4.039
Ao valor justo por meio do resultado 4. 1.796 4.039

Outros créditos 2.316 196
Diversos 2.316 196

Realizável a Longo Prazo 20.000 20.040
Outros créditos 20.000 20.040
Rendas a receber 5. 20.000 20.040

Total do ativo 25.419 24.799

Passivo Notas 2020 2019
Passivo Circulante 15.052 19.346
Outras obrigações 5.052 4.346
Fiscais e previdenciárias 7. 5.052 4.346
Partes relacionadas 10.000 15.000
Dividendos a pagar 6. 10.000 15.000

Patrimônio líquido 10. 10.367 5.453
Capital social 1.950 1.950
De domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 8.417 3.503
Total do passivo e patrimônio líquido 25.419 24.799

Capital 
social rea-

lizado

Reservas de 
lucros Lucros/

Prejuízos 
acumuladosLegal

Estatu-
tária Total

Saldos em 31/12/2018 1.950 287 1.824 - 4.061
Lucro líquido do exercício - - - 1.393 1.393
Destinação do lucro:
. Reserva legal - 70 - (70) -
. Reserva estatutária - - 1.323 (1.323) -
Saldos em 31/12/2019 1.950 357 3.147 - 5.453
Lucro líquido do exercício - - - 14.914 14.914
Destinação do lucro:
. Distribuição de dividendos - - (10.000) - (10.000)
. Reserva legal - 33 - (33) -
. Outros - - 14.881 (14.881) -
Saldos em 31/12/2020 1.950 390 8.028 - 10.367

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas 2020 2019
Receita operacional líquida 8. 20.000 -
Receitas (despesas) operacionais (265) (35)
Despesas de pessoal - (2)
Outras despesas administrativas (29) (33)
Outras despesas operacionais (236) -
Resultado operacional 19.735 (35)
Resultado financeiro (2.651) 1.428
Receitas financeiras 73 1.430
Despesas financeiras (2.724) (2)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações 17.084 1.393
Imposto de renda e contribuição social 9. (2.170) -
Provisão para imposto de renda corrente (1.594) -
Provisão para contribuição social corrente (576) -
Prejuízo/lucro líquido do exercício 14.914 1.393
Quantidade de ações 1.950.000 1.950.000
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$ 7,6483 0,7142

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atividades operacionais 2020 2019
Lucro/prejuízo líquido ajustado 14.914 1.393
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 17.084 1.393
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (2.170) -
Variação de ativos e passivos (1.301) (1.780)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários 2.244 70
(Aumento) redução de outros créditos (2.081) (40)
Aumento (redução) de outras obrigações (4.294) (1.810)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das atividades
 operacionais 15.783 (387)
Atividades de financiamento
Dividendos pagos (15.000) -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de atividades
 de financiamento (15.000) -
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 783 (387)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 524 911
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.307 524

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Prejuízo/lucro líquido do exercício 14.914 1.393
Resultado Abrangente total 14.914 1.393

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
FINDOS EM 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 31/12/2020
e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
FINDOS EM 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$)

 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
  FINDOS EM 31/12/2020 e 2019

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

  ASSINATURAS

(21) 3849-6444
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
39ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115, SALAS 301,303,305 - A,
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3228 -
E-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em face de
MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº

09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0082380-
48.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO – Juiz
Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a
todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e
promitentes compradores, que será realizado o público leilão
eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS
CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711,
Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-
4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão
para venda por valor igual ou superior a avaliação será no dia 06/
05/2021 às 13h, e não havendo lances no primeiro leilão, o
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 13/05/
2021 às 13h, onde o preço mínimo para a venda do imóvel será no
valor de R$243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) que
no caso corresponde a 60% (sessenta por cento) sobre o valor da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS)
OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação Indireta de
fls. 214/215 e homologado às fls. 224: APARTAMENTO Nº 401,
BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, TIJUCA,
RIO DE JANEIRO, RJ, MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.815 E NA PREFEITURA SOB O Nº
1.254.389-8 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m². DESCRIÇÃO: Do
Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito)
apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores
(dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano
de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 64m²,
conforme disposto no Carnê do IPTU de 2018 e direito a uma vaga
de garagem, conforme descrito no RGI. Possui dois quartos,
banheiro social, cozinha e dependências de empregada, conforme
informação de Mônica da Administração do Condomínio. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da
quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do
nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A,
por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e
289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar
da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos
da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10,
38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições,
a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em
ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/
A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua
Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m
a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços
públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão
de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em
duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA
AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região
através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de
imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua
localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi avaliado
o imóvel objeto de leilão em 18/11/2020 no valor de R$ 405.000,00
(quatrocentos e cinco mil reais), correspondentes a 113.924,05
UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados
que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 02/03/2021,
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 3.571,50
(Três mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 04/03/2021
perfaz a quantia de R$ 24.296,02 (vinte e quatro mil, duzentos e
noventa e seis reais e dois centavos), sendo certo que todos os
débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no R-
6 da matricula nº 42.815 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de

Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Ladilson Araujo e s/m Enize dos Santos Araujo, contudo, conforme
disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº
0166604-16.2018.8.19.0001 às fls. 68/70, restou estabelecido que:
“...Por outro lado, a obrigação do Promitente Comprador de pagar
as cotas condominiais somente se iniciam com a entrega das
chaves ao mesmo, ou seja, somente se iniciam a partir da imissão
na posse do Promitente Comprador no imóvel, imissão na posse
esta que não ocorreu no caso. Com efeito, não merece prosperar
a pretensão do Embargante de transferir a responsabilidade do
pagamento das cotas condominiais ao Promitente Comprador que
ainda não foi imitido na posse do imóvel, sendo que tal argumento
constitui mera desculpa da empresa Embargante visando se
alforriar da obrigação de pagamento das cotas condominiais...”;
Que por meio da referida certidão está demonstrada a cadeia
dominial do imóvel, de onde se extrai que o atual proprietário é o
executado, conforme se vê no R-13; Consta no R-15 o registro da
penhora da execução que determinou o presente leilão.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução
conforme index. 103/104; Que no index. 148 consta deferimento
da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  151;
Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 154/155; Que o laudo
de avaliação foi homologado no index. 224. LANCES ELETRÔNICO
(ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários
previstos no presente edital, sendo certo que os horários
considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/
DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade
Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances
online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte
sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial,
podendo a mesma enviada pelo leiloeiro, e deverá ser paga no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da
arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário

(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á
ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei, na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. O valor
da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser
pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente
a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou
adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 2.2.
Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas
adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do
produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo
exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão
da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão
ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº
236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das
despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja
interessados em participar do leilão através de oferecimento
de lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao
Leiloeiro através do e-mail sergiorepresas@gmail.com a
proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada
leilão, por escrito, na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes, e
não havendo lances on-line para pagamento a vista, a proposta
parcelada de maior valor, com maior valor de entrada e menor
quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor,
devendo o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o
pagamento referente ao valor da entrada mediante guia judicial,
sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para
quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, corrigidas pelo índice da poupança, depositando-
as em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC,
art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5.
Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os
interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão
sub-rogados no produto da hasta, na forma do Art. 130, § Único
do CTN c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Ficam sob encargo dos
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889,
892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro,
19 de março de 2020. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Mat. 01-
29962, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) LUIZ
ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO – Juiz Titular.
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Relatório da Administração Exercício Findo em 31/12/2020
Prezados acionistas, A Administração da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. 
(“PTE”) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras Individuais acompanhadas do relatório do Auditor Independente e do 
parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31/12/2020. As demonstra-
ções financeiras da Cia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no Bra-
sil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e 
pela CVM. Mensagem da Administração. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. 
(PTE), objeto do contrato de concessão ANEEL nº 007/13, iniciou o ano de 2020 com 
metas coerentes com seu plano estratégico: conclusão de estudo técnico envolvendo as 
atividades de operação e manutenção de ativos, visando nível de disponibilidade ainda 
maior do que o apresentado nos últimos anos e atrelado a uma redução de custos ope-
racionais; avanço dos programas de gestão ambiental e social em andamento permitin-
do assim a solicitação para renovação da licença de operação; distribuição consistente 
de dividendos. Entretanto, em março de 2020, a pandemia da COVID-19 foi declarada 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em função do rápido e generalizado aumen-
to dos casos de doenças relacionadas ao novo Coronavírus, exigindo assim cautela da 
Administração para que houvesse preservação dos recursos humanos, confiabilidade 
na gestão dos ativos e reserva de recursos financeiros para aquele momento de incerte-
zas. Em respeito às determinações emanadas pelas autoridades competentes e pen-
sando também na integridade de seus colaboradores, a Cia autorizou seu quadro pró-
prio, dedicado às atividades de back office, a adotar sistema de trabalho remoto por 
prazo indeterminado. Em relação às atividades de operação e manutenção dos ativos de 
transmissão, convém destacar que estas atividades fazem parte do escopo do contrato 
de prestação de serviços de operação e manutenção firmado com a Serra da Mesa 
Transmissora de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da acionista State Grid Brazil 
Holding. Desde o início da vigência das regras de distanciamento social, a SMTE adap-
tou seu plano de trabalho de forma a reduzir a exposição de seus colaboradores a um 
possível contágio, sem deixar de lado o cumprimento das atividades de operação e ma-
nutenção conforme parâmetros requeridos pela Paranaíba e seus acionistas. Pensando 
na preservação dos recursos financeiros, a Cia rapidamente elaborou um plano de con-
tingência para fazer frente a algum aumento significativo no índice de inadimplência. O 
plano envolvia medidas como postergação de investimentos considerados não essen-
ciais, adesão ao programa de suspensão de pagamentos de parcelas de empréstimo 
contratado junto ao BNDES (“standstill”), adesão a programas específicos de prorroga-
ção de pagamento de tributos, utilização temporária de contas reserva de pagamento de 
serviço da dívida e postergação na distribuição de dividendos. Entretanto, considerando 
a robustez do Sistema Elétrico Brasileiro e a rápida regulamentação de medidas de 
preservação de liquidez para as distribuidoras de energia pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), o que se pode observar de fato foi um índice de inadimplência 
estável, descartando assim a necessidade da adoção das medidas listadas anterior-
mente. Mesmo neste cenário de pandemia, a Cia manteve-se atuante no melhor interes-
se de seus acionistas e stakeholders. No aspecto ambiental, a PTE deu continuidade aos 
Programas Ambientais aprovados pelo Ibama e listados abaixo, bem como toda a legis-
lação e boas práticas ambientais vigentes do país, culminando assim no pedido de reno-
vação da Licença de Operação realizado em dezembro para um novo período de dez 
anos, pedido este que ainda encontra-se em análise. • Sistema de Gestão Ambiental 
(PGA); • Plano de Ação de Emergência (PAE); • Programa de Comunicação Social 
(PCS); • Programa de Educação Ambiental (PEA); • Programa de Monitoramento das 
Interferências Eletromagnéticas; • Programa de Monitoramento da Ocupação da Faixa 
de Servidão, Acessos e Entorno; • Subprograma de Avaliação da Interação da Fauna 
Alada com a LT; • Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); • Programa 
de Prevenção, Monitoramento e Controle de Processos Erosivos; • Programa de Repo-
sição Florestal; • Programa de Regularização de Reserva Legal; e • Programa de Gestão 
do Patrimônio Cultural e Arqueológico. Já no âmbito social, a Cia não mediu esforços 
para avançar na implementação de seus projetos sociais. Em julho, o BNDES liberou a 
terceira parcela do sub-crédito social no valor de R$ 1,5 milhão, que será destinado a in-
vestimentos sociais no âmbito das comunidades impactadas durante a implantação do 
Projeto. No mês/01/2020, dois projetos foram oficialmente entregues, sendo eles res-
pectivamente a doação de uma ambulância ao Distrito de Bezerra, município de Formo-
sa (GO), e de um caminhão compactador de lixo acompanhado de lixeiras para correta 
destinação dos resíduos ao município de Brasilândia de Minas (MG). Estes projetos re-
ceberam, nesta ordem, investimentos de R$ 169 mil e R$ 391 mil. Há ainda dois projetos 
em andamento, sendo um deles a construção de uma completa estrutura para atender 
uma associação de catadores de lixo reciclável do Município de Buritizeiro (MG) e outro 
a construção de uma creche no Distrito de Rosário, município de Correntina (BA) para 
atender 150 crianças por dia. Estes projetos receberam investimentos na ordem de R$ 
287 mil e R$ 1.297 mil, respectivamente, em 2020 e tem a estimativa de entrega em 
março/2021. Adicionalmente, a Cia patrocinou projetos culturais, sociais e esportivos via 
lei de incentivo no valor total de R$ 251 mil, distribuídos nos seguintes projetos: (i) Negó-
cios Sustentáveis, que têm como objetivo estimular a criatividade de adolescentes, estu-
dantes de escolas da rede pública, pequenos produtores e comerciantes locais através 
da realização de oficinas na cidade de Unaí (MG); (ii) Hospital Pequeno Príncipe, que é 
o maior hospital pediátrico e referência em atendimentos de alta e média complexidade 
em todo Brasil, além de ser um hospital de ensino desde a década de 1970; e (iii) Evento 
esportivo Eco Run, uma corrida em 3 etapas que representa uma plataforma de cons-
cientização colocando esporte e ecologia correndo lado a lado. No aspecto financeiro, 
em fevereiro de 2020 a Fitch elevou o Rating Nacional de LP da segunda emissão de 
debêntures da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Paranaíba) para ‘AAA(bra)’, de 
‘AA+(bra)’ (AA mais (bra)). A perspectiva é estável e a elevação do rating reflete o desem-
penho operacional do projeto, que apresenta altos níveis de disponibilidade desde sua 
entrada em operação, em janeiro de 2017, o que, combinado a custos operacionais em 
linha, levou o projeto a apresentar desempenho financeiro robusto. A decisão da Fitch 
demonstra de maneira inequívoca o compromisso da Cia com seus investidores. Desta-
ca-se ainda que no mês de junho, por meio da Resolução Homologatória nº 2.702/2020, 
a Cia teve revisada sua RAP do REFORÇO 1 (detalhes deste empreendimento no Su-
mário Executivo deste relatório). Esta revisão deveria ter ocorrido em 2018, sendo adia-
da em função do também adiamento da atualização do banco de preços da ANEEL. O 
resultado global da revisão foi um reposicionamento positivo da RAP em 52,78%. Já no 
mês de julho, por meio da Resolução Homologatória nº 2.725/2020, que estabeleceu as 
Receitas Anuais Permitidas para o ciclo 2020/2021, a PTE garantiu o ressarcimento de 
custos de aproximadamente R$ 2,5 milhões por investimentos adicionais na subestação 
Pirapora 2, fazendo valer a decisão tomada pela ANEEL por meio do Despacho nº 
2.828/2019. Ainda em 2020, a PTE teve seu pleito aprovado pela Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) para redução de 75% (setenta e cinco por-
cento) de IR sobre o lucro da exploração apurado em suas operações no estado da 
Bahia. Este benefício tem prazo de vigência previsto para 2020 a 2029 e possibilitou a 
redução de R$ 4,3 milhões no IRPJ da empresa neste primeiro ano. Não menos impor-
tante, a Cia manteve em 2020 sua política de remuneração aos acionistas, distribuindo 
R$ 24,3 milhões em dividendos aprovados em exercícios anteriores. Esta remuneração 
está alinhada ao conceito de máxima geração de valor aos acionistas sem comprometer 
a qualidade na operação, a remuneração do capital de terceiros e o plano de investimen-
tos da PTE. As próximas páginas deste relatório abordarão, de forma um pouco mais 
detalhada, temas relevantes como desempenho operacional e financeiro ao longo do 
exercício de 2020. Por fim, a Cia reitera seus agradecimentos aos colaboradores, clien-
tes, fornecedores, investidores, acionistas, entidades governamentais e demais interes-
sados pelos esforços sem medida empreendidos neste ano desafiador, bem como rea-
firma para o ano de 2021 seu compromisso de atender seus principais pilares 
estratégicos: disciplina financeira, eficiência operacional e geração de valor aos seus 
acionistas. Sumário Executivo. O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas con-
troladores State Grid Brazil Holding, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e 
Transmissão S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de Transmissão nº 007/12, que 
corresponde à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II – Rio das Éguas – Luziânia – 
Pirapora 2, concebida para ser a solução estrutural de mínimo custo global para permitir 
o aumento de intercâmbio energético entre as Regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Cen-
tro-Oeste, dando origem à Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

A PTE firmou o contrato de concessão nº 007/13 (“CONTRATO DE CONCESSÃO”) 
com a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em 02/05/13. O prazo para 
implantação do empreendimento era de 3 anos, com entrada em operação comer-
cial prevista para 02/05/16 e fim da concessão previsto para 02/05/2043. O Projeto 
possui RAP atualizada de R$ 139 milhões de reais ou ainda R$ 144,6 milhões de 
reais quando considerados os reforços autorizados e em operação comercial, e 
consistiu na construção de 953 km de linha de transmissão em 500 kV nos estados 
da Bahia, Goiás e Minas Gerais, sendo composto pelas seguintes instalações:

• Trecho G1 - Linha de Transmissão Barreiras II (BA) – Rio das Éguas (BA), 
em 500 kV, circuito simples, com extensão de 239 km; • Trecho G2 - Linha de 
Transmissão Rio das Éguas (BA) – Luziânia (GO), em 500 kV, circuito simples, 
com extensão de 368 km; • Trecho G3 - Linha de Transmissão Luziânia (GO) – 
Pirapora 2 (MG), em 500 kV, circuito simples, com extensão de 346 km; • Equipa-
mentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, in-
terligações de barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações 
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, 
telecomunicação, administração e apoio. Em setembro de 2016, a ANEEL publi-
cou a Resolução Autorizativa nº 6.030 (“REFORÇO 1”) solicitando a implantação 
de reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem 
de R$ 7 milhões, prazo de implantação de 6 meses e RAP adicional de R$ 864 
mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 1,5 milhão. Este reforço apresenta 
o seguinte escopo: • Adequação do módulo geral da Subestação Barreiras II 
para possibilitar a conexão da São Pedro Transmissora às instalações da Pa-

ranaíba. Em fevereiro de 2018, a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa nº 
6.846 (“REFORÇO 2”) solicitando implantação de novos reforços na subestação 
Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$ 25,7 milhões, prazo 
de implantação de 16 (dezesseis) meses e RAP adicional de R$ 3,1 milhões, 
equivalente a uma RAP atualizada de R$ 3,4 milhões. Este reforço apresenta o 
seguinte escopo: • Complementação do módulo geral da Subestação Barreiras II 
com um módulo de infraestrutura para possibilitar a instalação de um banco de 
reatores de barra 3x50MVAr. Em dezembro de 2018, a ANEEL publicou a Re-
solução Autorizativa nº 7.498 (“REFORÇO 3”) solicitando implantação de novos 
reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de 
R$ 5 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses e RAP adicional 
de R$ 618 mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 678 mil. Este reforço 
apresenta o seguinte escopo: • Instalação de uma fase reserva 1x50 MVAr para 
o banco de reatores de barra 500 kV previsto no “REFORÇO 2”. Os três reforços 
listados acima já foram implementados e estão em operação comercial.

Linha do Tempo

Desempenho da Cia. A Cia apresenta a seguir os principais indicadores refe-
rentes ao exercício de 2020: • DESEMPENHO OPERACIONAL
Para compreender os indicadores de desempenho operacional da Cia, dois con-
ceitos são fundamentais: disponibilidade de equipamentos em termos de tempo e 
parcela variável por indisponibilidade de equipamentos. A disponibilidade de equipa-
mentos representa basicamente o tempo no qual os equipamentos permaneceram 
disponíveis ao Operador Nacional do Sistema Elétrico em relação ao tempo máxi-
mo possível. O valor correspondente à parcela variável representa a perda de RAP 
em função da indisponibilidade de determinado equipamento por um determinado 
período de tempo. Esta indisponibilidade pode ser programada com antecedência, 
programada sem antecedência ou ainda não programada. Tais características im-
putam um fator multiplicador à perda de RAP, da ordem de 10 , 50 (cinquenta) ou 
150 (cento e cinquenta) vezes o valor da RAP no período de indisponibilidade. Isto 
explica porque em algumas ocasiões a disponibilidade de equipamentos é de 99% 
durante um período, mas a parcela variável representa muito mais do que estes 1% 
restantes. Abaixo, apresenta-se o percentual de parcela variável em relação à RAP 
total auferida no exercício.

A Parcela Variável (PV) atingiu 0,04% da RAP auferida em 2020, bem abaixo do 
limite aceito pelos acionistas de 0,5%. Em 2019, a PV atingiu percentual de 3,88% 
da RAP em função de ato fortuito provocado por ação de terceiros. Excluindo-se 
apenas este efeito, a PV em 2019 seria de 0,15%. No gráfico abaixo, percebe-se 
o compromisso assumido com elevados padrões de manutenção e capacidade 
operativa das instalações, refletidas no índice de disponibilidade de 99,89%. Inte-
ressante ressaltar que o histórico de disponibilidade demonstrado abaixo repre-
senta o tempo total que todas as funções de transmissão estiveram disponíveis 
em 2020 em relação ao tempo total esperado no período. 

Histórico de disponibilidade da linha de transmissão

Para o exercício de 2019, a Cia divulgou no Relatório de Administração o 
índice de disponibilidade de 99,53%, calculado por ela própria. O ONS publica 
todo ano, em abril, período após a divulgação das Demonstrações Financeiras 
da PTE, seu Relatório Anual de Desempenho (RAD). No RAD de 2019, o índi-
ce de disponibilidade da PTE foi de 99,83%, motivo pelo qual a Cia atualizou 
o índice neste relatório.
• DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO

Ano Variação Ano
Dados econômicos-financeiros 
(R$mil)

2020 Reapre-
sentado 

2019

(%) Apre-
sentado 

2019
Receita Operacional Bruta 210.341 217.644 -3,36% 203.271
Receita de Construção 556 14.949 -96,28% 21.716
Remuneração dos Ativos de Concessão 178.397 171.731 3,88% 163.099
Receita de Operação e Manutenção 31.388 30.963 1,37% 18.456
Receita Operacional Líquida 205.402 188.098 9,20% 175.055
Indisponibilidade de Equipamento (65) (6.388) -98,98% (6.388)
Custo de Construção (560) (14.288) -96,08% (14.288)
Custos e DespesasOperacionais (17.693) (16.240) 3,95% (16.240)
Depreciação e Amortização (549) (32) 1615,63% (32)
EBITDA Societário 187.149 157.570 18,77% 144.527
Margem EBITDA Societário 91,11% 83,77% 8,77% 82,56%
Resultado Financeiro (48.185) (54.154) -11,02% (54.154)
Lucro Liquido 105.503 64.356 63,94% 51.313
Retorno sobre o Patrimônio Liquido 14,97% 10,31% 45,22% 6,48%
Informações Patrimoniais 
(R$ mil) 2020 Reapresenta-

do 2019 (%) Apresen-
tado 2019

Ativo total 1.687.115 1.626.140 3,75% 1.937.800
Dívida Bruta 605.225 &10.849 -5,56% 610.849
Dívida Líquida 554.721 590.654 -6,08% 590.654
Patrimônio Líquido 704.792 624.346 12,88% 791.705
Indicadores Financeiros 
de Dívida 2020 Reapresenta-

do 2019 (%) Apresen-
tado 2019

Endividamento (Dívida Líqui-
da /EBITDA Societário) 2,96 3,75  -20,93% 4,09
Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida 1,3 1,2 3,25% 1,2
Neste ano, o EBITDA totalizou R$ 187 milhões contra R$ 157 milhões em 2019, 
o que representa um aumento de 18,8% (R$ 30 milhões) e pode ser explicado 
pelos seguintes fatores: (i) redução na indisponibilidade de equipamentos no 
valor de R$ 6,3 milhão. Essa redução foi possível porque em 2019 uma parcela 
variável foi aplicada em função da queda de torre por ato de terceiros e não 
classificada pelo ONS como ato fortuito; (ii) aumento de aproximadamente R$ 
17 milhões na amortização do PIS e Cofins diferido; (iii) aumento de R$ 1,5 mi-
lhão nos custos e despesas operacionais devido aos gastos com manutenções 
corretivas e despesas com pessoal, lançadas parcialmente em 2019 como parte 
do CAPEX e, após a entrega do REFORÇO 2 e REFORÇO 3, passaram a ser 
classificadas como gastos operacionais; e (iv) aumento de aproximadamente R$ 
8 milhões na receita em 2020 em função do reajuste tarifário reconhecido em 
julho daquele exercício. Em 2020, o lucro líquido do exercício totalizou R$ 105,5 
milhões contra R$ 64,4 milhões em 2019, um aumento 63,9% (R$ 41 milhões). 
Além das variações no EBITDA já mencionadas no § anterior, o resultado finan-
ceiro em 2020 foi superior ao ano anterior em R$ 6 milhões devido à diminuição 
do estoque da dívida, de R$ 641 milhões em 2019 para R$ 605 milhões em 
2020, pela redução na TJLP média, de 5,57% em 2019 para 4,55% em 2020, e 
pelo aumento do IPCA, de 3,27% em 2019 para 4,31% em 2020, quando con-
siderado IPCA acumulado de doze meses encerrados em novembro, que efeti-

vamente impactam o resultado de cada exercício. Por fim, em 2020, a PTE teve 
seu pleito junto à SUDENE aprovado para redução de 75% do IRPJ sobre lucro 
da exploração em suas atividades no estado da Bahia, proporcionando uma re-
dução de R$ 4,3 milhões no IRPJ da Cia. Investimentos. A Cia apresenta a 
evolução dos investimentos desde o início do projeto:

A PTE encerrou o exercício de 2020 com um investimento total de R$ 5,5 
milhões aplicados exclusivamente na implantação do Projeto, nos Reforços, 
na compra de sobressalentes e na implantação de investimentos sociais fir-
mados junto ao BNDES. Para 2021, a Cia estima um volume de investimentos 
de aproximadamente R$ 14,4 milhões, aplicados basicamente nas mesmas 
finalidades uma vez que o exercício de 2020 limitou as ações da Cia em virtu-
de dos desdobramentos da pandemia do novo Coronavírus. Endividamento. 
Em dezembro de 2020, a dívida bruta da PTE totalizou R$ 605.225 mil, sendo 
constituída basicamente pelo financiamento de LP concedido pelo BNDES e 
pela segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e 
em série única, frente a R$ 640.848 mil em 2019. O perfil de endividamento 
da Paranaíba contava com 9% da dívida contabilizado no curto prazo e 91% 
no LP. Abaixo, a Cia apresenta a evolução do endividamento, bem como sua 
segregação entre curto e LP e o cronograma de vencimento da dívida para os 
próximos cinco anos:

O quadro “Cronograma de Vencimento da Dívida” considera juros a serem 
apropriados futuramente, adotando projeções utilizadas pela Cia e divulgadas 
pelo Boletim Focus.
Perspectivas 2021. Em 2021, a Cia pretende concluir o estudo para implan-
tação de seu “Plano de Contingências” baseado em “Matriz de Riscos”, bem 
como avaliará a adoção de medidas que proporcionem ainda mais qualidade 
nas atividades de operação, manutenção e emergência (“O&M+E”) a um me-
nor custo. O respeito ao meio ambiente continuará recebendo atenção espe-
cial, por meio do cumprimento dos programas ambientais pactuados junto ao 
IBAMA. A Cia continuará envidando seus esforços para garantir a renovação 
da licença de operação, prevista para abril, por um período de dez anos. No 
aspecto social, a Cia continuará preservando seus colaboradores dos riscos 
associados à COVID-19, mantendo-os em regime de trabalho remoto até que 
haja segurança para o retorno às atividades no escritório localizado no Rio de 
Janeiro. Adicionalmente, a PTE tem como objetivo a finalização da construção 
da creche no Distrito de Rosário e da construção da estrutura para atender 
uma associação de catadores de lixo reciclável no município de Buritizeiro 
(MG). Devido à pandemia da COVID-19, as obras sofreram atrasos e por isso 
não foi possível entregá-las no ano de 2020. A adoção da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) também está entre os objetivos a serem cumpridos 
pela PTE. Esta lei representa um passo importante no sentido de preservar 
dados pessoais e corporativos de partes relacionadas e terceiros cuja adoção 
tem recebido total apoio da Administração. Do ponto de vista financeiro, a Cia 
continuará atuando de forma responsável visando a manutenção da margem 
EBITDA regulatória superior a 85%, rigor na realização de investimentos de 
forma a garantir a qualidade operacional e também a máxima distribuição de 
dividendos, além da busca de alternativas que possam otimizar a estrutura 
de capital e maximizar o valor para o acionista. Ainda no aspecto financeiro, 
o ano de 2021 começou de forma positiva uma vez que a Fitch Ratings rea-
firmou já no mês de fevereiro o Rating Nacional de LP da segunda emissão 
de debêntures da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Paranaíba) em 
‘AAA(bra)’. O rating mais uma vez reflete o robusto desempenho operacional 
e financeiro do projeto, que, desde sua entrada em operação, em janeiro de 
2017, apresenta elevados índices de disponibilidade e custos operacionais 
em linha com as expectativas da Fitch. A Paranaíba Transmissora de Energia 
S.A. registra os agradecimentos aos seus acionistas pelo suporte e confiança, 
aos colaboradores por toda a energia e capacidade intelectual dedicadas a 
este projeto, à ANEEL e demais entidades governamentais pela estabilidade 
jurídica e transparência nas ações, aos stakeholders pelo bom relacionamento 
e profissionalismo e à sociedade em geral, maior beneficiada por este projeto 
de tão grande importância para o setor elétrico brasileiro. A administração.

Rio de Janeiro, 10/03/2021.
Elton Keishi Hiruma - Diretor Financeiro

Xiaochun Wang - Diretor Presidente
João Batista Guimarães Ferreira da Silva - Diretor Técnico
Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente

Precatórios vencidos e devidos chegam a R$ 104 bilhões
Levantamento realiza-

do pela FGV Projetos 
mostra que o total de 

precatórios vencidos e devi-
dos por estados municípios 
chega a R$ 104 bilhões. Esse 
valor corresponde a 9,4% de 
toda dívida consolidada de 
estados e municípios e 1,4% 
do PIB nacional em 2019. Já 
a União possui estoque de R$ 
557 milhões em precatórios. 

Com a crise da Covid-19, 
voltou-se a discutir adiamen-
to ou suspensão do seu paga-
mento.

Nstaa quarta-feira (31), 
a FGV Projetos divulgará 
os resultados de levanta-
mento elaborado a pedido 
do escritório Innocenti Ad-
vogados, durante o webinar 
“Efeitos da Postergação do 
Pagamento de Precatórios”. 

No encontro, que será trans-
mitido a partir das 14h pelo 
canal da FGV no YouTube, 
especialistas vão mostrar as 
consequências dos possíveis 
efeitos da postergação do pa-
gamento de precatórios pelos 
Governos Federal, Estaduais 
e Municipais. As inscrições 
são gratuitas e podem ser fei-
tas no site (https://evento.fgv.
br/precatorios/).

O levantamento indicou 
que, na média, o valor origi-
nal do precatório representa 
apenas 40% do valor total 
devido após dez anos de sua 
emissão e que a substituição 
de uma dívida mais custosa 
(com precatórios) por uma 
menos custosa, teria o po-
tencial de reduzir entre 15% 
e 49% o valor desembolsado 
pelo ente público.

O webinar terá a participa-
ção do professor da FGVE-
ESP, Joelson Sampaio; do 
professor da FGV EAESP, 
Renan Pieri; do sócio-diretor 
da Innocenti Advogados, pre-
sidente da Comissão de Estu-
dos de Precatórios do IASP 
– Instituto dos Advogados de 
São Paulo e ex-presidente da 
Comissão de Precatórios do 
Conselho Federal da OAB, 

Marco Antonio Innocenti; 
e do advogado e sócio fun-
dador da Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho Advocacia e 
presidente da Comissão Na-
cional de Estudos Constitu-
cionais do Conselho Federal 
da OAB, Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho. A modera-
ção ficará a cargo do Gerente 
Executivo da FGV Projetos, 
Charles Correa Schramm.
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Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Notas 31/12/2020 31/12/2019

(reapresentado)
Receita operacional líquida 13 205.402 188.098
Custos dos serviços 14 (13.605) (25.582)
Lucro bruto 191.797 162.516
Despesas operacionais
Pessoal (3.454) (3.094)
Materiais (24) (12)
Serviços de terceiros (887) (998)
Tributos (14) (9)
Depreciação (549) (32)
Doações, Contribuições e Subvenções (735) (254)
Outros 466 (579)
Total (5.197) (4.978)
Lucro antes do resultado financeiro 186.600 157.538
Receitas financeiras 15 1.314 3.402
Despesas financeiras 15 (49.500) (57.556)
Lucro antes do IR e da contribuição social 138.414 103.384
IR corrente e diferido (22.980) (28.624)
Contribuição social corrente e diferido (9.931) (10.404)
Total (32.911) (39.028)
Lucro líquido do exercício 105.503 64.356

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido do exercício 105.503 64.356
Outros resultados abrangentes - -
Total de resultados abrangentes do exercício 105.503 64.356

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 
(Em MR$) 31/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(reapre-

sentado)
Lucro antes do IR e da contribuição social 138.414 103.384
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de contrato (178.397) (171.731)
Margem de construção 4 (661)
Pis e Cofins diferidos (11.715) 8.040
Depreciação 164 32
Depreciação do direito de uso de arrendamentos 385 -
Juros s/ direito de uso de arrendamentos 442 -
Amortização de custo de transação 423 289
Juros provisionado sobre empréstimos 36.157 45.128
Juros provisionados sobre debêntures 12.296 11.756

(1.827) (3.763)
Aumento/redução de ativos e passivos
Impostos a recuperar (3.876) 25
Despesas pagas antecipadamente 34 414
Concessionárias e permissionárias (1.757) 297
Aplicação em P&D (233) (388)
Ativo de contrato 126.035 105.015
Outros ativos circulantes 451 (703)
Fornecedores (3.906) 2.015
Impostos e contribuições sociais 3.988 185
Retenções contratuais 181 51
Encargos setoriais 429 606
Salários e encargos 67 (404)
IR e contribuições sociais pagos (9.876) (8.122)
Outros 1.189 (7.327)

110.899 87.901
Juros pagos sobre empréstimos (36.460) (43.546)
Juros pagos sobre debêntures (7.536) (7.660)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 66.903 36.695
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições, líquidas de imobilizado (1.116) (5.366)
Resgate em caixa e equivalente de caixa com uso 
restrito 173 31.741
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades 
de investimento (943) 26.375
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos (642) -
Pagamento de debêntures (8.009) (5.173)
Captação de empréstimos 1.500 1.000
Pagamento de empréstimos
Dividendos pagos

(33.995) 
(24.332)

(29.764) 
(22.726)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (65.478) (56.663)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 482 6.407
Início do exercício 20.338 13.931
Final do exercício 20.820 20.338
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 482 6.407

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Reservas de lucros

Saldos em 01/01/2019
Capital 
social Legal

Incen-
tivos 

fiscais
Lucros 
retidos

Lucros 
a reali-

zar

Lucros 
acumu-

lados Total
 (apresentado) 543.261 9.961 - 134.349 65.008 - 752.579
Ajuste do ativo de con-
trato em 01/01/2019 - - - - (177.304) (177.304)
Ajuste das reser-
vas de lucros em 
01/01/2019 - - - (112.296) (65.008) 177.304 -
Saldos em 01/01/2019 
(reapresentado) 543.261 9.961 - 22.053 - - 575.275
Lucro líquido do 
exercício - - - - - 64.356 64.356
Constituição de reser-
va legal - 3.218 - - - (3.218) -
Dividendos mínimos 
obrigatórios - - - - - (15.285) (15.285)
Constituição da reser-
va de lucros retidos - - - 45.853 - (45.853) -
Saldos em 31/12/2019 
(reapresentado) 543.261 13.179 - 67.906 - - 624.346
Lucro líquido do 
exercício - - - - - 105.503 105.503
Constituição da  
  reserva legal - 5.275 - - - (5.275) -
Constituição da reser-
va de incentivos fiscais - - 4.332 - - (4.332) -
Dividendos mínimos 
obrigatórios - - - - - (25.057) (25.057)
Constituição da reser-
va de lucros retidos - - - 70.839 - (70.839) -
Saldos em 31/12/2020 543.261 18.454 4.332 138.745 - - 704.792

Balanço patrimonial 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Notas 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

(reapre-
sentado)

(reapre-
sentado)

Ativo 1.687.115 1.626.140 1.578.410
Circulante 179.229 167.168 152.352
Caixa e equivalentes de caixa 4 20.820 20.338 13.931
Impostos a recuperar 4.487 611 636
Caixa e equivalente de caixa com 
uso restrito 6 3.868 3.914 3.197
Concessionários e permissionários 7 15.862 14.105 14.402
Ativo de contrato 5 132.837 126.595 119.258
Outros ativos circulantes 1.355 1.605 928
Não circulante 1.507.886 1.458.972 1.426.058
Ativo de contrato 5 1.473.628 1.427.511 1.367.472
Caixa e equivalente de caixa com 
uso restrito 6 25.816 25.943 58.402
Imobilizado, líquido 6.400 5.447 113
Intangível 71 71 71
Ativo de direito de uso de arrendamento 1.971 - -
Passivo e patrimônio líquido 1.687.115 1.626.140 1.578.410
Circulante 107.139 107.164 104.599
Fornecedores 8 10.297 14.203 12.187
Empréstimos e financiamentos 9 52.075 50.696 49.016
Debêntures 10 9.527 9.702 6.952
Arrendamentos a pagar 540 - -
Dividendos a pagar 12.d 28.156 27.431 34.871
Outros passivos circulantes 6.544 5.132 1.573
Não circulante 875.184 894.630 898.536
Exigível a LP
Empréstimos e financiamentos 9 447.703 481.861 510.704
Debêntures 10 95.920 98.590 102.150
Arrendamentos a pagar 1.577 - -
Impostos diferidos 11 317.008 301.656 265.122
Outros 12.976 12.523 20.560
Patrimônio líquido 12 704.792 624.346 575.275
Capital social 12.a 543.261 543.261 543.261
Reserva legal 12.b 18.454 13.179 9.961
Reserva de incentivos fiscais 12.c 4.332 - -
Reserva de lucros retidos 12.e 138.745 67.906 22.053

Demonstração do valor adicionado Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 
(Em MR$) 31/12/2020 31/12/2019

Receita (reapresentado)
Receita 210.275 211.256

Insumos adquiridos de terceiros
Custo (13.605) (14.288)
Serviços (887) (12.292)
Depreciação (549) (32)

Valor adicionado bruto 195.234 184.644
Valor adicionado recebido em transferência

Receita financeira 1.314 3.402
Valor adicionado total a distribuir 196.548 188.046
Distribuição do valor adicionado
 Pessoal 3.454 3.094

Remuneração direta 2.709 2.559
Outros benefícios 686 491
FGTS 59 44

 Tributos 37.799 62.194
Federais 37.785 62.185
Municipais 14 9

 Remuneração do capital de terceiros 49.792 58.402
Aluguéis - 558
Juros 48.737 56.889
Outros 1.055 955

Remuneração da capital próprios
Lucro líquido do exercício 105.503 64.356

Total 196.548 188.046

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
1. Informações gerais. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Cia ou PTE), 
sociedade privada de capital fechado, foi constituída em 21/12/12 e está estabelecida 
na Av. Presidente Vargas, nº 955 - 12 andar, Centro, Rio de Janeiro. A Cia é uma So-
ciedade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de con-
cessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implan-
tação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é re-
gulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia (MME). 1.1. Da concessão. A Cia foi constituída a partir do 
Consórcio Paranaíba, vencedor do Lote G do Leilão de Transmissão nº 07/12, realiza-
do pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 19/12/12. O Lote G é 
composto pelas seguintes instalações nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás: • 
Linha de Transmissão Barreiras II - Rio das Éguas, em 500 kV, circuito simples, com 
extensão aproximada de 239 km, com origem na Subestação Barreiras II e término na 
Subestação Rio das Éguas (Trecho G1). • Linha de Transmissão Rio das Éguas - Lu-
ziânia, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 368 km, com origem 
na Subestação Rio das Éguas e término na Subestação Luziânia (Trecho G2). • Linha 
de transmissão Luziânia - Pirapora 2, em 500 kV, circuito simples, com extensão 
aproximada de 346 km, com origem na Subestação Luziânia e término na Subestação 
Pirapora 2 (Trecho G3). • Com equipamentos de compensação reativa e respectivas 
conexões, entradas de linhas, interligação de barramentos, barramentos, instalações 
vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, 
proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Em 2/05/13, a 
Cia assinou o Contrato de Concessão nº 007/13, de acordo com as normas e regula-
mentos expedidos pelo Poder Concedente e pela ANEEL. O prazo de implantação do 
empreendimento foi fixado em 36 meses a partir da assinatura do Contrato de Con-
cessão. A Receita Anual Permitida (“RAP”) foi determinada em R$100.264 (cem mi-
lhões, duzentos e sessenta e quatro mil), valor histórico, e será corrigida anualmente, 
com base na variação do IPCA, no mês/07/cada ano, nos termos do contrato de con-
cessão. Em 27/06/17, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 
2.258/17, estabeleceu a RAP em R$135.867 para o de 1º/07/17 a 30/06/18. Em 
26/06/18, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408/18, estabe-
leceu a RAP em R$131.365 para o período de 1º/07/18 a 30/06/2019. Em 25/06/2019, 
a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.565/2019, estabeleceu a 
RAP em R$140.834 para o período de 1º/07/2019 a 30/06/2020. Em 14/07/2020, a 
ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.725/2020, estabeleceu a 
RAP em R$144.567 relativa ao Contrato de Concessão e Reforços autorizados em 
operação comercial para o período de 1º/07/2020 a 30/06/2021. 1.2. Implantação do 
Empreendimento. A Cia concluiu com êxito, no mês/05/16, a implantação e energi-
zação da linha de transmissão Luziânia - Pirapora 2. No mês/07/16, foi concluída a 
implantação e energização da linha de transmissão Rio das Éguas - Luziânia. O trecho 
Barreiras II - Rio das Éguas teve sua implantação e energização concluída em janeiro 
de 2017, representando a conclusão da implantação da totalidade do projeto. 1.3. Li-
cenciamento ambiental. Conforme mencionado anteriormente, em 30/01/17, o Mi-
nistério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, emitiu a Licença de Operação nº 1.367/17 em favor 
da Cia, autorizando a operação comercial do trecho Luziânia-Pirapora 2 (G3). No dia 
4/04/17, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (“IBAMA”) 
retificou a Licença de Operação nº 1.367/17, estendendo-a a todos os trechos da Li-
nha de Transmissão 500kV, passando pelas subestações de Barreiras II - Rio das 
Éguas - Luziânia - Pirapora 2, com extensão aproximada de 953 Km, compreendida 
entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Desde então, a Cia encontra-se em 
operação comercial plena e apta ao recebimento integral da RAP. 1.4. 1ª Revisão 
Tarifária. Conforme contrato de concessão nº 007/13 ANEEL, firmado em 2/05/13, a 
agência procederá revisão da RAP em intervalos periódicos de 5 anos, contados do 
primeiro mês de julho subsequente à data de assinatura do contrato, além da correção 
pelo IPCA realizada anualmente. Na definição da receita máxima permitida no mo-
mento do leilão, a ANEEL estipulou a remuneração do capital próprio e de terceiros em 
função de premissas de mercado vigentes na época. Nas revisões previstas para o 5º, 
10 e 15 ano do período da concessão, a RAP será corrigida para mais ou para menos 
considerando justamente a variação neste custo real de capital de terceiros e conside-
rando ainda eventuais ganhos de eficiência operacional relacionados à operação e 
manutenção dos empreendimentos. O processo teve início no começo de 2018 e a 
Nota Técnica nº 138/18 - SGT/ANEEL consolidou o cálculo realizado pela agência e 
as contribuições dos agentes com revisão tarifária prevista em 2018. Esta nota técnica 
instruiu a decisão colegiada de diretoria da ANEEL que fixou a RAP revisada. De for-
ma resumida, o custo real de capital de terceiros previsto no contrato de concessão 
firmado pela PTE era de 3,78%. Após a atualização dos indicadores macroeconômi-
cos, mais precisamente TJLP e IPCA, observa-se um custo real de capital de terceiros 
revisado de 2,63% nesse primeiro ciclo. Com isto, o WACC real do contrato passou de 
5,81% no leilão para 5,09%, gerando uma redução da RAP de 3,99% a partir/07/18, e 
considerado o reajuste tarifário anual pelo IPCA. Em termos de valor, a revisão provo-
cou uma redução de R$5.422 na RAP do ciclo 2018/2019 ou ainda R$452 na receita 
mensal. Em relação aos reforços autorizados, em função da impossibilidade de atua-
lização a contento do banco de preços de referência, a ANEEL decidiu não realizar a 
revisão tarifária em 2018, aplicando de forma provisória o reajuste pelo IPCA. Em 
23/06/2020, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.702, fixou o 
reposicionamento da Receita Anual Permitida - RAP do reforço 1 e melhorias autori-
zados para os Contratos de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica dos em-
preendimentos licitados, com revisão prevista para 2018 e 2019, a vigorar a partir de 
1º/07/2020, estabelecendo a RAP em R$1.367, sendo 52,78% referentes ao reposi-
cionamento tarifário. 1.5. Ressarcimento de custos adicionais na Subestação Pi-
rapora 2. Este pedido de ressarcimento tem por origem fato ocorrido no final de 2012. 
Entre a data de divulgação do Edital do Leilão nº 007/12 e a data efetiva do leilão, a 
ANEEL emitiu resolução autorizando uma outra concessionária a executar parte do 
escopo previsto no próprio edital do leilão. Tendo em vista esse conflito regulatório, a 
PTE não pode executar as obras na subestação Pirapora 2 conforme inicialmente 
previsto no edital, devendo encontrar um outro ponto de acesso à subestação e incor-
rendo em custos adicionais da ordem de R$6 milhões. Cabe destacar que estes R$6 
milhões adicionais já compõem o ativo de contrato contabilizado pela Cia. Diante 
desse cenário, a PTE apresentou à ANEEL, no final de 2016, pedido de ressarcimen-
to de custos adicionais incorridos na execução do Contrato de Concessão nº 007/13. 
Por fim, em 15/10/2019, a Diretoria da ANEEL, por maioria de votos, decidiu conhecer 
e dar parcial provimento ao pedido apresentado pela PTE, conforme Despacho Aneel 
nº 2.828, estabelecendo uma Parcela de Ajuste no próximo processo tarifário da Re-
ceita Anual Permitida - RAP correspondente ao montante de investimento de R$2.446, 
a preços/06/2019. A Cia informa que fará jus a este valor em 12 parcelas mensais de 
R$204 corrigidas pelo IPCA no período/07/2020 até junho de 2021. Adicionalmente, 
a Cia avalia ainda outras medidas cabíveis no sentido de ser ressarcida integralmente 
pelos custos adicionais incorridos. 1.6. Reforço I - Resolução Autorizativa ANEEL 
nº 6.030,/09/16. Em 12/09/16, a ANEEL publicou autorização para implantação de 
reforços em instalações de transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subes-
tação de Barreiras II, de forma a possibilitar a operação parcial por meio das acessan-
tes Paranaíba e São Pedro Transmissora. O investimento previsto pela ANEEL é de 
R$7.065, com prazo de conclusão de 6 meses e incremento na RAP de aproximada-
mente R$864 a ser recebida até o final do contrato de concessão principal. A Cia 
destaca que a implantação destes reforços foi concluída em janeiro de 2017 e teve 
inclusão na RAP do ciclo 2017/18 a partir de 15/07/17 pelo valor anual de R$895. 1.7. 
Reforço II - Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.846,/01/18. Em 7/02/18, a ANEEL 
publicou autorização para implantação de reforços em instalações de transmissão de 
responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II. O investimento previs-
to pela ANEEL é de aproximadamente R$25.770, com prazo de conclusão de 16 
(dezesseis) meses e incremento na RAP de aproximadamente R$3.111 a ser recebi-
da até o final do contrato de concessão principal. Este empreendimento compõe a 
complementação do módulo geral da SE Barreiras II, com módulo de infraestrutura 
para instalação de um banco de reatores de barra 500 kV, com incremento de RAP de 
R$279 e vigência da RAP por 31 anos; instalação de um banco de reatores de barra 
500 kV, 3x50 Mvar e conexão do reator de barra RTB8 500 kV, com incremento de 
RAP de R$1.854 e vigência de RAP por 36 anos e a conexão do reator de barra RTB8 
500 kV, com incremento de RAP de R$978 e vigência por 28 anos. A implantação 
desse reforço foi concluída em 19/04/2019, 49 dias antes do prazo estipulado pela 
ANEEL. 1.8. Reforço III - Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.498,/12/18. Em 
19/12/18, a ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações 
de transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, para 
instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de barra 500 kV 
mencionado na Nota 1.9. O investimento previsto pela ANEEL é de aproximadamen-
te R$5.192, com prazo de conclusão de 16 (dezesseis) meses e incremento na RAP 
de aproximadamente R$618 a ser recebida até o final do contrato de concessão prin-
cipal. A energização desse reator ocorreu em 12/12/2019, o que representa uma an-
tecipação de 4 meses em relação ao prazo previsto pela ANEEL. 1.9. Indisponibili-
dade não programada da linha de transmissão - Trecho G1. Em 14/01/2019, 
ocorreu o desligamento da linha de transmissão Barreiras II - Rio da Éguas (trecho 
G1), sem condições de retorno, impactando no atendimento às cargas dos Municípios 
de Barreiras. A causa do desligamento foi a queda da torre nº 95 do tipo cross rope, 
localizada a 39 km da SE Barreiras II. A recuperação do ativo e da função de transmis-
são levou aproximadamente 89 horas. Considerando a característica do incidente, a 
Cia classificou-o como caso fortuito, com prazo de recuperação sem incidência de 
parcela variável por indisponibilidade (“PVI”) de 60 horas. Essas 29 horas adicionais 
sujeitas à parcela variável foram estimadas pela Cia em R$3.588. Em 22/04/2019, em 

resposta ao pedido de isenção de PVI, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(“ONS”) remeteu à Cia uma correspondência informando que não foi possível classi-
ficar o desligamento automático da LT 500 kV Barreiras II/Rio das Éguas - C1, ocorrido 
no dia 14/01/2019, como caso fortuito ou de força maior, isento de PVI. Assim, o “ONS” 
apurou PVI no valor total de R$5.590, que foi deduzido dos recebimentos mensais de 
RAP em quatro parcelas de R$1.343 (maio a agosto de 2019) e mais uma parcela final 
de R$217 (setembro de 2019). A Cia mantém o entendimento de que se trata de caso 
fortuito sem incidência de PVI pelo prazo de 60 horas e tem adotado medidas adminis-
trativas perante o ONS e a ANEEL. Entretanto, até a emissão deste relatório, não 
houve manifestação favorável ao pleito da Paranaíba, sendo mantida a contabilização 
da PVI aplicada. 2. Base de preparação e mensuração. As demonstrações financei-
ras da Cia foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das 
S.A. e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). A Cia adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações, 
emitidas pelo CPC, que estavam em vigor em 31/12/2020. As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção 
dos instrumentos financeiros não derivativos. As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas 
contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamen-
to da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a 
valor presente, recuperabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito 
para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devi-
do ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia revisa suas 
estimativas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras da Cia foram au-
torizadas pela Administração em 10/03/2021. 2.1. Moeda funcional. As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresen-
tação da Cia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamentos. Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem di-
vergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contí-
nua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 2.3. Ativo de 
contrato e remuneração do ativo de contrato. No início da concessão, a taxa de 
remuneração do ativo de contrato é estimada pela Cia por meio de componentes in-
ternos e externos de mercado, por meio de avaliações financeiras. A taxa de remune-
ração do ativo de contrato é estimada por concessão e utilizada para remunerar o 
ativo de contrato do referido Contrato de Concessão. O saldo do ativo de contrato re-
flete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF - Taxa de Remuneração 
do Ativo de contrato referente ao Contrato de Concessão. São consideradas no fluxo 
de caixa futuro as estimativas da Cia na determinação da parcela mensal da TRAF 
que deve remunerar a infraestrutura e a indenização que se espera receber do Poder 
Concedente no fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Cia como o 
valor residual contábil no término da concessão. A Cia utiliza os seus resultados histó-
ricos como base para determinação de suas estimativas, levando em consideração o 
tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão. 2.4. De-
terminação da taxa efetiva de juros do ativo de contrato. A taxa aplicada ao ativo 
de contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Cia para a 
remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por con-
siderar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componen-
te financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada contrato de 
concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a receita que a Cia tem 
direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir os 
fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. 
2.5. Receita de operação e manutenção. Quando a concessionária presta serviços 
de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um 
dos parâmetros os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos cus-
tos, conforme contraprestação dos serviços. 2.6. Receita de construção. Quando a 
concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reconhecida a 
receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos relativos aos serviços 
de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os pro-
jetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraes-
trutura e encargos. 2.7. Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia faz uso de 
técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados obser-
váveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos 
financeiros. 2.8. Impostos, contribuições e tributos. Existem incertezas relaciona-
das à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de 
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de LP e da complexidade dos 
instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premis-
sas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futu-
ros na receita e despesa de impostos já registradas. A Cia constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte 
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas pro-
visões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais an-
teriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tribu-
tável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem 
surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no 
respectivo domicílio da Cia. 3. Principais políticas contábeis. A Cia aplicou as prin-
cipais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercí-
cios apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Apuração do resultado. 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja 
qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em 
montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa 
somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, 
a contar da data da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários. Destinam-
-se à contabilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de 
energia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a rece-
ber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - 
ONS, por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em 
montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recupera-
ção é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com 
parcelas em atraso. 3.4. Ativo de contrato. Conforme previsto no contrato de conces-
são, o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário implementa, 
amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraestru-
tura) usada para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestru-
tura durante o prazo de concessão. O contrato de concessão não transfere ao conces-
sionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públicos. É prevista 
apenas a cessão de posse desses bens para realização dos serviços públicos, sendo 
os bens revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. 
O concessionário tem direito de operar a infraestrutura para a prestação dos serviços 
públicos em nome do Poder Concedente, nas condições previstas no contrato de 
concessão. Ativo de contrato. Com a entrada em vigor em 1º/01/18 do CPC 47, o di-
reito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obriga-

ções de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as transmis-
soras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como 
um “ativo de contrato”. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessio-
nária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, 
sendo a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém, o recebimento do 
fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de opera-
ção e manutenção. Mensalmente, à medida que a Cia opera e mantém a infraestrutu-
ra, a parcela do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satisfa-
ção da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, pois nada 
além da passagem do tempo será requerida para que o referido montante seja rece-
bido. Os benefícios desse ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor do ativo de 
contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor 
presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início 
da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua mensuração são revi-
sadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir 
da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias 
recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Esses rece-
bimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e even-
tuais investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito de indeniza-
ção do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A implementação da 
infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra, tem o direito à contrapres-
tação vinculado à performance de finalização da obra e das obrigações de desempe-
nho de operar e manter, e não somente a passagem do tempo, sendo o reconheci-
mento da receita e dos custos das obras relacionadas à formação desse ativo através 
dos gastos incorridos. Assim, a contrapartida pelos serviços de implementação da 
infraestrutura efetuados nos ativos de concessão a partir de 1º/01/18 passaram a ser 
registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, 
por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação de outra obriga-
ção de desempenho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de 
remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.5. 
Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável 
que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Cia e seu custo 
ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Cia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um even-
to passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco en-
volvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realiza-
ção ou liquidação ocorrer nos próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos. 
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as 
normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos 
propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias 
devem ser registrados no passivo circulante. O Estatuto Social da Cia prevê que, no 
mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendos. Adicional-
mente, de acordo com o Estatuto Social, compete à Assembleia de Acionistas delibe-
rar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários. 
Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas destinações le-
gais, a Cia registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não 
distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos exce-
dentes ao mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” 
no patrimônio líquido. 3.7. Provisão para redução ao provável valor de recupera-
ção de ativos financeiros. Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos 
ativos (impairment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evi-
dências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento ini-
cial e que tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. Receita e 
custo de construção. Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, re-
forço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de 
infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescen-
do-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os proje-
tos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraes-
trutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é implementada 
através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positi-
vas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado quando 
incorridas. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações posi-
tivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incor-
ridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Cia utilizou um modelo 
que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida 
para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no 
momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acor-
do com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. 3.9. Receita de remu-
neração do ativo de contrato. Juros reconhecidos pelo método linear com base na 
taxa que melhor representa a remuneração dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa busca 
precificar o componente financeiro do ativo contratual, determinada na data de início 
de cada contrato de concessão. A taxa de retorno incide sobre o montante a receber 
do fluxo futuro de recebimento de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção. 
Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elé-
trica, que tem início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção 
da disponibilidade dessas instalações. 3.11. Receitas financeiras e despesas fi-
nanceiras. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações fi-
nanceiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As 
despesas financeiras abrangem despesas com juros e variações monetárias sobre 
dívidas. 3.12. Tributação e encargos regulatórios. Conforme facultado pela legisla-
ção tributária, a Cia optou pela tributação pelo lucro real anual com estimativas men-
sais. Sendo assim, o IR e da contribuição social, para a estimativa mensal, é calculada 
por meio da aplicação do percentual sobre o lucro líquido ajustado. O IR é calculado à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% para os lucros 
que excederem R$240 no período de 12 meses e compensados os prejuízos fiscais 
existentes, reconhecidos pelo regime de competência. A contribuição social sobre o 
lucro é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado, também conside-
rando a compensação de bases negativas, reconhecidos pelo regime de competên-
cia. As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstradas no 
ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além 
do IR e da contribuição social, a receita de prestação de serviço de transmissão está 
sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas seguintes alíquotas bási-
cas: • COFINS - COFINS e Programa de Integração Social - PIS à alíquota de 9,25%. 
• Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada pelos 
despachos emitidos pela ANEEL. • As concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos de transmissão de energia elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o 
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percentual de 1% de sua receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispo-
sitivo no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvol-
vimento do setor elétrico, conforme Lei 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel nº 
504/12. Esses encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sis-
tema de transmissão na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por 
diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos 
e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as 
diferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passi-
vos. Os ativos e passivos monetários de LP e os de curto prazo, quando o efeito é 
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjun-
to, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levan-
do em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em 
certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embu-
tidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos são des-
contados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de compe-
tência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa 
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 3.14. Demonstrações 
dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método 
indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.15. Demonstrações do 
valor adicionado. As demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.16. 
Custo dos empréstimos. Os custos dos empréstimos compreendem juros e outros 
custos incorridos relativos ao empréstimo. Os custos dos empréstimos são contabili-
zados no resultado do exercício. 3.17. Instrumentos financeiros. A Cia aplicou os 
requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º/01/18, relativos à 
classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o 
reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros. 
Classificação e mensuração - com a adoção do CPC 48, os instrumentos financeiros 
passaram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; 
ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao Valor 
Justo por meio do Resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existen-
tes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis 
para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a 
gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º/01/18, a Cia passou a apresentar os 
instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de resultado - os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado com-
preendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designa-
dos no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financei-
ros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos 
de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classifi-
cados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As variações líquidas do 
valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizado - um ativo financeiro é 
classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamen-
te pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta ava-
liação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por 
redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação 
de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimen-
to de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros (im-
pairment) - o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 por um 
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O novo modelo de perdas es-
peradas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos 
em instrumentos patrimoniais. A Cia não identificou perdas (“impairment”) a serem 
reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - a baixa 
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos 
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos 
ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela 
Cia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo 
separado. b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como ao 
valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designa-
dos ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. 3.18. Arrendamentos. A Cia avalia, na data de início do contrato, se 
esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direi-
to de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de 
contraprestação. A Cia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensura-
ção para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arren-
damentos de ativo de baixo valor. A Cia reconhece o passivo de arrendamento para 
efetuar pagamentos de arrendamento e ativo de direito de uso que representam o di-
reito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso. A Cia, reconhece os ati-
vos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o 
ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensura-
dos ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução 
ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de 
arrendamentos. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de ar-
rendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arren-
damentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrenda-
mento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor 
período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Em determi-
nados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para a Cia ao final do 
prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de com-
pra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de 
direito de uso também estão sujeitos à redução ao valor recuperável. Passivos de ar-
rendamento. Na data de início do arrendamento, a Cia reconhece os passivos de ar-
rendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a 
serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamen-
to incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos 
quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrenda-
mento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob 
garantias de valor residual. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento, a Cia usa sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa 
de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de iní-
cio, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de ju-
ros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor 
contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, 
uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arren-
damento ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacen-
te. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor. A Cia aplica a isenção de 
reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto pra-
zo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 
meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também 
aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrenda-
mentos considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo 
e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo 
método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.19. Normas emitidas, mas 
ainda não vigentes. As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Paranaíba, 
estão descritas a seguir. A Cia pretende adotar estas normas e interpretações novas 
e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 
8 - Definição de Omissão Material. Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à 
IAS 1 e IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, 
sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o 
CPC 23 para alinhar a definição “omissão material” ou “divulgação distorcida material” 
em todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição declara que: “a infor-
mação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, ra-
zoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de 
propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade.” Não é esperado que 
essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da 
Paranaíba. 3.20. Ofício Circular CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 - Orientação quanto 
aos aspectos relevantes do CPC n. 47 - IFRS n. 15 e do CPC n. 48 - IFRS n. 9 a 
serem observados na elaboração das Demonstrações financeiras das Cias. 
Transmissoras de Energia Elétrica, para as DFs de 31.12.2020. Conforme de-
monstrado no item 3.4 destas Demonstrações Financeiras, no início de 2018 a Cia 
adotou o pronunciamento contábil CPC 47 (Receita de contrato com cliente), regis-
trando como ativo de contrato os valores a receber decorrentes do cumprimento dos 
itens de performance de construção dos ativos de infraestrutura, além da operação e 
manutenção de tais ativos. Considerando ainda que se trata de um contrato de LP, 
coube à Cia identificar o componente de financiamento que permitisse reconhecer 
adequadamente o valor presente dos fluxos de caixa futuros relacionados aos itens de 
performance cumpridos. Assim, diante das melhores informações disponíveis à épo-
ca, a Cia entendeu ser o custo médio ponderado de capital previsto no Contrato de 
Concessão a taxa que melhor representaria o componente de financiamento embuti-
do no contrato. Os demais componentes previstos no CPC 47, como por exemplo 
atribuição de margens de construção e de operação, ou seja, determinar o preço de 
transação e alocá-lo às obrigações de desempenho, também foram devidamente 
observados considerando o melhor julgamento da Administração, uma vez que não 
há segregação regulatória indicando componentes da RAP responsáveis pela remu-
neração de cada uma dessas obrigações. Ao longo destes dois anos de adoção do 
CPC 47, a CVM avaliou cuidadosamente os procedimentos praticados pelas Cias. 
Transmissoras de Energia Elétrica. Diante da diversidade de interpretações identifica-
das na aplicação da norma contábil, o órgão regulador emitiu em 1º/12/2020 o Ofício 
Circular CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 orientando os aspectos relevantes do CPC 47 a 
serem observados pelas transmissoras de energia durante a elaboração das De-
monstrações Financeiras de 2020. Em relação aos procedimentos adotados pela 
Paranaíba durante a adoção do CPC 47 no ano de 2018, houve necessidade de revi-
são da taxa de remuneração do contrato. O Ofício CVM estabelece inequivocamente 
que a taxa implícita do contrato deve ser calculada com informações disponíveis à 
época do leilão, como por exemplo custo de construção, custo de operação e manu-
tenção, RAP, estimativa confiável de parcela variável e margens de construção e 
operação e manutenção, sendo estas últimas obtidas com base nos melhores julga-
mentos da Administração. A CVM ressalta que a taxa de remuneração ou taxa implí-
cita do contrato calculada da forma proposta representa de maneira adequada exclu-
sivamente o componente de financiamento do contrato, uma vez que as demais 
obrigações de performance já foram devidamente identificadas e precificadas. Em 
outras palavras, a taxa de remuneração foi devidamente pactuada em ambiente de 
leilão e deve refletir características de crédito da contraparte e eventuais garantias, 
além de outros componentes como prêmio de risco imputado na taxa pelo financiador. 
Esta forma de cálculo do componente de financiamento do ativo de contrato apresen-
tado pela CVM diverge tanto do custo médio ponderado de capital previsto no Contra-
to de Concessão e adotado pela Paranaíba em 2018, como também de outras taxas 
utilizadas por outras concessionárias de serviço público de transmissão como por 
exemplo a taxa interna de retorno (TIR) do projeto ou a NTN-B. O segundo e último 
aspecto relevante previsto no Ofício CVM e que exigiu uma adequação na Paranaíba 
foi a forma de reconhecimento dos efeitos das revisões tarifárias periódicas. A revisão 
tarifária periódica ocorrida em 2018, diante da ausência de uma orientação clara no 
CPC 47, estava sendo contabilizada de forma diluída ao longo do prazo remanescen-
te do contrato. Entretanto, o órgão regulador manifestou-se determinando que os 
efeitos da revisão tarifária periódica oriundos da alteração na taxa de remuneração do 
capital devem ser reconhecidos tempestivamente como ajuste da receita em uma 
base cumulativa, procedimento chamado de “fresh-start” ou ainda uma remensura-
ção do ativo de contrato trazendo a valor presente as RAPs futuras pela taxa implícita 

do contrato, confrontando com o saldo contabilizado e reconhecendo o ganho ou 
perda na Demonstração de Resultado do Exercício. A tabela a seguir resume o impac-
to, líquido de impostos, da adoção do ofício CVM sobre lucros acumulados em 
1º/01/2019: 

Em R$ mil
Impacto da adoção do ofício CVM 

 em 1º/01/2019
Lucros acumulados
Ativo de contrato (326.036)
IR e contribuição social diferidos 118.573
PIS/COFINS diferidos 30.158
Impacto em 1º/01/2019 (177.304)
Nas tabelas abaixo a Cia apresenta os efeitos no Balanço Patrimonial em 
01/01/2019
Balanço patrimonial 01/01/2019

Ref.

Impactos 01/01/2019

Ativo circulante
(apresen-

tado) Ofício CVM
(reapre-
sentado)

Ativo de contrato 131.977 a) (12.720) 119.258
Demais ativos não impactados 33.095 - 33.095
Total do ativo circulante 165.072 (12.720) 152.352
Ativo não circulante
Ativo de contrato 1.680.788 a) (313.316) 1.367.472
Demais ativos não impactados 58.586 - 58.586
Total do ativo não circulante 1.739.374 (313.316) 1.426.058
Total do ativo 1.904.446 (326.036) 1.578.410
Passivo circulante
Total do passivo circulante 104.599 - 104.599
Passivo não circulante 
IR e contribuição social diferidos 231.422 b) (118.573) 112.849
Pis e cofins diferidos 182.432 b) (30.158) 152.273
Demais passivos não impactados 633.414 - 633.414
Total do passivo não circulante 1.047.268 (148.731) 898.536
Patrimônio líquido
Capital social 543.261 - 543.261
Reserva legal 9.961 - 9.961
Reserva de lucros retidos 134.349 c) (112.296) 22.053
Reserva de lucros a realizar 65.008 c) (65.008) -
Total do Patrimônio líquido 752.579 (177.304) 575.275
Total do passivo e do  
 Patrimônio líquido 1.904.446 (326.036) 1.578.410
Nas tabelas abaixo a Cia apresenta os efeitos no Balanço Patrimonial em 
31/12/2019

31/12/2019 Ref. Impactos 31/12/2019

Ativo circulante
(apresenta-

do)
Ofício 
CVM

(reapresen-
tado)

Ativo de contrato 137.985 a) (11.390) 126.595
Demais ativos não impactados 40.573 - 40.573
Total do ativo circulante 178.558 (11.390) 167.168
Ativo não circulante
Ativo de contrato 1.727.781 a) (300.270) 1.427.511
Demais ativos não impactados 31.461 - 31.461
Total do ativo não circulante 1.759.242 (300.270) 1.458.972
Total do ativo 1.937.800 (311.660) 1.626.140
Passivo circulante
Dividendos a pagar 24.332 c) 3.102 27.434
Demais passivos não impactados 79.733 - 79.733
Total do passivo circulante 104.065 3.102 107.167
Passivo não circulante
IR e contribuição social diferidos 259.917 b) (118.574) 141.343
Pis e cofins diferidos 189.142 b) (28.829) 160.313
Demais passivos não impactados 592.971 - 592.971
Total do passivo não circulante 1.042.030 (147.403) 894.627
Patrimônio líquido
Capital social 543.261 - 543.261
Reserva legal 12.527 c) 652 13.179
Reserva de lucros retidos 170.909 c) (103.003) 67.906
Reserva de lucros a realizar 65.008 c) (65.008) -
Total do Patrimônio líquido 791.705 (167.359) 624.346
Total do passivo e do  
 Patrimônio líquido 1.937.800 (311.660) 1.626.140

Nas tabelas abaixo a Cia apresenta os efeitos no resultado em 31/12/2019:
Demonstração do resultado Ref 31/12/2019 Ajustes 31/12/2019

(original)
(reapre-

sentado)
Receita operacional líquida a) 175.055 13.043 188.098
Outros (123.742) - (123.742)
Lucro líquido do exercício a) 51.313 13.043 64.356
Demonstração do resultado abrangente Ref 31/12/2019 Ajustes 31/12/2019

(original)
(reapre-

sentado)
Lucro líquido do exercício a) 51.313 13.043 64.356
Total de outros resultados abrangentes 51.313 13.043 64.356
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 Ajustes 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais (original)
(reapre-

sentado)
Lucro antes dos impostos a) 90.341 13.043 103.384
Itens de resultado que não afetam o caixa a) (106.613) (534) (107.147)
(Aumento) redução nos ativos e passivos a) 104.176 (12.512) 91.664
Fluxo de caixa gerado pelas  
 atividades operacionais 36.695 - 36.695
Fluxo de caixa aplicado nas atividades 
de investimento 26.375 - 26.375
Fluxo de caixa aplicado nas atividades 
de financiamento (56.663) - (56.663)
Aumento líquido do saldo de caixa e  
 equivalentes de caixa 6.407 - 6.407
a) Em observância ao Ofício CVM/SNC/SEP/nº04/2020, a Cia efetuou a revisão do 
ativo de contrato e reapresentou seus saldos comparativos. As principais premissas 
adotadas na remensuração do ativo de contrato estão destacadas abaixo: 1. Receita 
(RAP) estipulada no contrato de concessão. 2. Curva de investimentos prevista no 
Business Plan inicial. 3. Margens de construção e operação definidas considerando 
a estratégia da Cia e os riscos assumidos em cada um destes itens de performance 
do contrato. 4. Taxa implícita de juros calculada considerando as premissas acima. 
Esta taxa reflete adequadamente o componente de financiamento implícito no con-
trato e permite o cálculo do valor presente do ativo de contrato mediante desconto 
dos fluxos de caixa futuros . b) Recálculo do IR, CSLL, PIS e Cofins diferidos em 
função do ajuste realizado no ativo de contrato. c) Efeito dos ajustes mencionados 
nos itens a) e b) refletidos no patrimônio líquido e em dividendos a pagar. 
4. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Caixa e bancos conta movimento 303 13 20
Aplicações financeiras 20.517 20.325 13.911
Total 20.820 20.338 13.931
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. Em 31/12/2020, as aplicações financeiras referentes a 
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) foram remuneradas à taxa média 
de 103,93% do CDI. 5. Ativo de contrato. O Contrato de Concessão de Ser-
viços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União 
(Poder Concedente - Outorgante) e a Cia (Operadora) regulamentam a explora-
ção dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia, onde: • O 
contrato estabelece quais os serviços que o operador deve prestar. • O contrato 
estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com re-
lação à manutenção e disponibilidade da rede. • Ao final da concessão os ativos 
vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao Poder Concedente median-
te pagamento de uma indenização. • O preço é regulado através de mecanismo 
de tarifa estabelecido nos contratos pela Remuneração Anual Permitida (RAP), 
parcela garantida pelo Poder Concedente para remunerar o operador. A in-
fraestrutura construída da atividade de transmissão é recuperada através de 
dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de valores a receber garantidos 
pelo Poder Concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante 
o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo 
Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos 
dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de trans-
missão disponibilizada; e b) parte como indenização dos bens reversíveis no 
final do prazo da concessão, está a ser recebida diretamente do Poder Conce-
dente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada 
com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com 
recebimento previsto para um período de 30 anos cujos critérios de pagamento 
ainda serão definidos pelo Poder Concedente.

Início da 
concessão

Final da 
concessão

RAP 
Inical

RAP 
Vigente

Índice de 
correção do 

Contrato

Data da 
próxima 

RTP

Custo de 
Construção 

(acumulado)

Receita de 
Contrução 

(acumulado)

Custo de Ope- 
ração & Manu- 
tenção (2020)

Receita de 
Operação & Manu- 

tenção (2020)

Taxa Implícita 
de juros do 

Contrato
Lote G 01/05/13 01/05/2043 100.264 139.085 IPCA 01/07/23 1.084.865 1.147.196 17.455 30.443 11,86%
Reforço 1 01/09/16 01/05/2043 864 1.458 IPCA N/A 7.034 8.726 178 213 13,08%
Reforço 2 01/02/18 01/05/2043 3.111 3.412 IPCA 01/07/23 22.261 23.945 561 673 13,84%
Reforço 3 01/12/18 01/05/2043 618 678 IPCA 01/07/23 5.685 5.649 49 58 13,41%
Total - - 104.857 144.633 - - 1.119.845 1.185.516 18.243 31.388 -
O saldo em 31/12/2020 e 2019 está composto como abaixo:
Ativo de contrato 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

(reapresen-
tado)

(reapresen-
tado)

Serviços de construção 2.047.683 1.868.729 1.682.049
Amortização do ativo de contrato (441.218) (314.623) (195.319)
Total líquido 1.606.465 1.554.106 1.486.730
Circulante 132.837 126.595 119.258
Não circulante 1.473.628 1.427.511 1.367.472
Total 1.606.465 1.554.105 1.486.730
6. Caixa e equivalente de caixa com uso restrito

31/12/2020
31/12/ 
2019

Curto 
prazo

Longo 
Prazo Total

01/01/ 
2019

Conta reserva do BNDES - 17.855 17.855 18.128 36.889
Conta reserva das debêntures - 7.961 7.961 7.815 6.716
Conta complemento ICSD não observado - - - - 14.787
Conta de pagamento das debêntures 3.868 - 3.868 3.914 3.197

3.868 25.816 29.684 29.857 61.599
O saldo de R$25.816, em 31/12/2020 (R$25.943 em 31/12/2019), representa o 
valor acumulado nas contas reserva apresentada em garantia ao contrato de fi-
nanciamento firmado com o BNDES e à escritura da segunda emissão de debên-
tures da Cia. O mecanismo de preenchimento destas contas reserva segue es-
tritamente as condições previstas nos contratos de financiamento e a totalidade 
do saldo está aplicada em fundo de investimento e/ou aplicações financeiras ex-
clusivamente lastreado em títulos públicos federais, de baixo risco, com liquidez 
diária, administrados pelo banco arrecadador, nos termos do contrato de cessão 
fiduciária de direitos, administração de contas e outras avenças. Periodicamen-
te, a Cia solicita a equalização do saldo, liberando em contas de livre movimen-
tação excedentes em função dos rendimentos auferidos. A Conta de Comple-
mentação de ICSD registra o montante equivalente à diferença monetária entre 
o índice apurado pela Cia e o valor equivalente ao ICSD mínimo de 1,2 na data- 
-base. Em 31/12/2020, a Cia apurou ICSD de 1,3, não havendo a necessidade 
de preenchimento da Conta de Complementação de ICSD, além de cumprir 
com todas as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento, man-
tendo-se assim totalmente adimplente junto à Planner e ao BNDES. A conta de 
pagamento das debêntures é preenchida mensalmente com o valor correspon-
dente a um sexto da parcela semestral vincenda projetada. A próxima parcela 
terá seu vencimento em 15/03/2021, momento no qual os recursos dessa conta 
são resgatados para pagamento da parcela e um novo ciclo de preenchimento 
da conta de pagamento das debêntures se inicia. 7. Concessionários e per-
missionários. O saldo de contas a receber de clientes no valor de R$15.862 
(R$14.105 em 31/12/2019) não tem atrasos significativos conforme abaixo:

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
A vencer 15.690 13.944 12.823
Até 30 dias 10 54 440
Entre 31 e 60 dias 8 21 362
Entre 61 e 90 dias 4 20 365
Acima de 90 dias 150 66 412
Total 15.862 14.105 14.402
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema Elé-
trico - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 5 do mês subsequente. A 
Administração entende que não é necessária a contabilização da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois, no caso de 
não pagamento à Cia, como agente de transmissão, poderá solicitar à ONS o 
acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao contrato de 
constituição de garantia ou carta-fiança bancária.
8. Fornecedores 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Siemens Ltda. 3.350 3.350 3.151
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. 674 649 621
Isolux Projetos e Instalações 380 380 380
Instituto Lactec 36 47 -
Resistsolo 42 52 -
JPW Engenharia Elétrica 9 269 -
Phelps Dodge International Brasil Ltda 87 - -
Contratos de encerramento de obra 5.048 8.720 7.572
Outros 671 736 463

10.297 14.203 12.187
O valor dos contratos de encerramento de obra refere-se a investimentos re-
lacionados à implantação do empreendimento como, por exemplo, conclusão 
dos processos envolvendo liberação fundiária, compensações ambientais e 
constituição de reserva legal, todos adequadamente incluídos na unitização do 
empreendimento perante à ANEEL.
9. Empréstimos e financiamentos. Empréstimos BNDES. Em 21/10/15, a Em-
presa celebrou o contrato de financiamento com o Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico (BNDES) no valor de R$606.241 (seiscentos e seis milhões, 
duzentos e quarenta mil e oitocentos e vinte reais). Os recursos destinados a este 
investimento serão postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: 
a) Subcrédito “A” - no valor de R$543.725 (quinhentos e quarenta e três milhões, 
setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais), destinado à implan-
tação de projeto. A taxa de juros é de 2,42% a.a. acima da Taxa de Juros de LP 
(TJLP) divulgada pelo BACEN. A amortização deverá ser feita em 168 prestações 
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15/11/16 e última em 15/10/2030. 
b) Subcrédito “B” - no valor de R$59.500 (cinquenta e nove milhões, quinhentos 
mil e trinta reais), destinado à aquisição de máquinas e equipamentos. A taxa de 
juros é de 2,02% a.a. acima da Taxa de Juros de LP (TJLP) divulgada pelo BA-
CEN. A amortização deverá ser feita em 168 prestações mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira em 15/11/16 e última em 15/10/2030. c) Subcrédito “C” - no 
valor de R$3.016 (três milhões, dezesseis mil, cento e vinte reais), destinado a 
investimentos socioambientais. A taxa de juros é a Taxa de Juros de LP (TJLP) di-
vulgada pelo BACEN. A amortização deverá ser feita em 165 prestações mensais 
e sucessivas, vencendo a primeira em 15/12/18 e a última em 15/10/2030. Como 
garantia do financiamento, a Cia assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Di-
reitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao contrato de Concessão. 
Até 31 de dezembro 2019, a Cia registrou as liberações de recursos por parte do 
BNDES no valor total de R$605.474, sendo R$544.327 correspondente ao Sub-
crédito “A”, R$59.747 correspondente ao Subcrédito “B” e R$1.400 correspon-
dente ao Subcrédito “C”. Em 10/07/2020, a Cia registrou a liberação de recursos 
por parte do BNDES no valor total de R$1.500, correspondente ao Subcrédito 
“C”. Em 31/12/2020, o saldo atualizado da dívida é de R$499.778, líquidos dos 

custos de transação que somam o valor de R$192. Mutação dos empréstimos. 
Os valores discriminados nos quadros abaixo consideram principal e juros re-
conhecidos até dezembro de 2020.

31/12/ 
2019

Cap-
tação 

de em-
présti-

mo

Juros 
apro-
pria-
dos

Amor-
tização 

do custo 
de tran-

sação

Amor-
tização 

de juros

Amor-
tização 
de prin-

cipal
31/12/ 
2020

BNDES Subcrédito A 479.166 - 32.689 - (32.964) (30.458) 448.433
BNDES Subcrédito B 52.250 - 3.373 - (3.403) (3.391) 48.829
BNDES Subcrédito C 1.352 1.500 95 - (93) (146) 2.708
Custo de transação (211) - - 19 - - (192)

532.557 1.500 36.157 19 (36.460) (33.995) 499.778

01/01/ 
2019

Cap-
tação 

de em-
présti-

mo

Juros 
apro-
pria-
dos

Amorti-
zação do 
custo de 

transa-
ção

Amor-
tização 

de juros

Amor-
tização 
de prin-

cipal
31/12/ 
2019

BNDES Subcrédito A 504.469 - 40.825 - (39.461) (26.667) 479.166
BNDES Subcrédito B 55.082 - 4.254 - (4.040) (3.046) 52.250
BNDES Subcrédito C 399 1000 49 - (45) (51) 1.352
Custo de transação (230) - - 19 - - (211)

559.720 1000 45.128 19 (43.546) (29.764) 532.557

Segregação entre curto e LP
Curto 
prazo

Longo 
Prazo

Total 
31/12/2020

Subcrédito “A” 46.732 401.700 448.432
Subcrédito “B” 5.082 43.746 48.828
Subcrédito “C” 280 2.428 2.708
(-) Custo de transação (19) (171) (190)
Total 52.075 447.703 499.778

Curto 
prazo

Longo 
Prazo

Total 
31/12/2019

Subcrédito “A” 45.621 433.545 479.166
Subcrédito “B” 4.967 47.283 52.250
Subcrédito “C” 128 1.224 1.352
(-) Custo de transação (20) (191) (211)
Total 50.696 481.861 532.557

Cronograma de vencimentos

BNDES -  
Subcré-

dito A

BNDES -  
Subcré-

dito B

BNDES 
- Subcré-

dito C Total
2022 45.475 4.953 275 50.703
2023 45.476 4.952 275 50.703
2024 até o final do contrato 310.597 33.822 1.878 346.297
Total 401.548 43.727 2.428 447.703
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e 
obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integral-
mente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: a) Não constituir, sem autori-
zação prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato de Ces-
são fiduciária. b) Vincular, em favor de outro credor os direitos creditórios a serem 
dados em garantia ao BNDES. c) Sem prévia autorização do BNDES, não realizar 
distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, 
isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido ajustado. d) Não firmar 
contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físi-
cas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que pertença a Beneficiária 
e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os AFACs durante o período de 
implantação do Projeto, bem como não efetuar redução de seu capital social até 
a liquidação final das obrigações do contrato, sem prévia e expressa anuência do 
BNDES. e) Apurar, anualmente e durante todo o período de amortização deste Con-
trato, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de 1,2, a ser apresentado anual-
mente com base em relatório próprio e nas demonstrações financeiras anuais da 
Beneficiária, que será medido a partir do início da amortização. f) Manter, durante 
todo o período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela 
relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, expurgando, 
para esse cálculo os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 
01. g) Manter, durante o período de amortização do contrato, recursos na “Conta 
reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vin-
cenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais despesas pagas. h) 
Apurar anualmente o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado 
conforme metodologia constante no contrato. O contrato de cessão estabelece que 
em caso de ICSD inferior a 1,2, a Cia deverá elevar o valor dos recursos aplicados 
na Conta Reserva do BNDES, de 3 para 6 prestações mensais. Em 31/12/2020, a 
Cia apurou ICSD de 1,3, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas 
no Contrato de Financiamento, mantendo-se assim totalmente adimplente junto ao 
BNDES. 10. Debêntures. Em 15/01/17, a Cia realizou a 2ª emissão de debêntures 
simples, nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série única, com as 
seguintes características: • Data da emissão: 15/01/17. • Vencimento: 15/03/2028. 
• Valor total da emissão: R$120.000 (cento e vinte milhões de reais). • Amortização: 
as debêntures serão amortizadas (juros + principal) em 22 parcelas semestrais e 
consecutivas, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro, sendo o primeiro 
pagamento devido em 15/09/17 e o último na data do vencimento. • Forma de Subs-
crição e Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, 
via CETIP. • Remuneração: 100% da variação acumulada do Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros remuneratórios de 6,9045% 
ao ano. • Ano-base: 252 dias úteis. • Cláusula de repactuação: não haverá repac-
tuação programada das debêntures. • Amortização extraordinária: as debêntures 
não estão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. • Resgate antecipado 
facultativo: as debêntures, não estão sujeitas ao resgate antecipado facultativo pela 
Emissora, seja ele total ou parcial. • Garantias: fiança corporativa da State Grid Brazil 
Holding S.A. e da Copel Geração e Transmissão S.A., de forma não solidária e no 
limite da participação acionária de cada acionista na Cia, fiança bancária no limite de 
24,5% da emissão, penhor de ações e cessão fiduciária de direitos emergentes da 
concessão. Mutação das debêntures. Os valores discriminados nas tabelas abaixo 
consideram principal e juros reconhecidos até dezembro de 2020.

31/12/ 
2019

Juros 
apro-

priados

Amorti-
zação do 
custo de 

transação

Amorti-
zação de 

juros

Amor-
tização 
de prin-

cipal
31/12/ 
2020

Debêntures 114.018 12.296 - (7.536) (8.009) 110.769
(-) Custo de transação (5.726) - 404 - - (5.322)

108.292 12.296 404 (7.536) (8.009) 105.447
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01/01/ 
2019

Juros 
apro-

priados

Amorti-
zação do 
custo de 

transação

Amor-
tização 

de juros

Amorti-
zação de 
principal

31/12/ 
2019

Debêntures 115.098 11.756 - (7.663) (5.173) 114.018
(-) Custo de transação (5.996) - 270 - - (5.726)

109.102 11.756 270 (7.663) (5.173) 108.292
Segregação entre curto e LP Curto Prazo Longo Prazo Total 31/12/2020
Debêntures 9.712 101.057 110.769
(-) Custo de transação (185) (5.137) (5.322)

9.527 95.920 105.447
Cronograma de vencimento Debêntures
2022 7.133
2023 11.295
2024 até o final do contrato 77.492
Total 95.920
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros 
e obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram inte-
gralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: a) Deixar de ter suas 
demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na 
CVM. b) Redução do capital social da emissora, independentemente da dis-
tribuição de recursos às suas acionistas diretas e indiretas, ou cancelamento 
de adiantamento para futuro aumento de capital realizados por acionistas da 
emissora, sem prévia autorização do debenturista. c) Não constituir, sem auto-
rização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato de 
Cessão fiduciária. d) Vincular, em favor de outro credor, os direitos creditórios 
a serem dados em garantia ao BNDES. e) Sem prévia autorização do BNDES, 
não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital 
próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido 
ajustado. f) Não firmar contrato de mútuo com terceiros ou com seus acionistas, 
diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Gru-
po Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, sem prévia 
aprovação dos Debenturistas ressalvadas as hipóteses cumulativas, em que: (i) 
sejam subordinadas às Debêntures e ao contrato de financiamento; (ii) de curto 
prazo, isto é, com vencimento em até um ano de sua contratação e Ltda. ao valor 
máximo de R$10.000.000,00 desde que não resulte em descumprimento do 
ICSD; (iii) tenham seus recursos exclusivamente destinados para pagamento de 
fornecedores para término das obras e conclusão do projeto. g) Manter, durante 
todo o período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido 
pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, ex-
purgando para este cálculo os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação 
Técnica ICPC 01. h) Manter, durante o período de amortização do contrato, 
recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor da 
prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e de-
mais despesas pagas. (i) Apurar, anualmente, o índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. O 
contrato de cessão estabelece que em caso de ICSD inferior a 1,2, a Cia deverá 
preencher a Conta de Complementação de ICSD de forma a manter o montante 
equivalente à diferença monetária entre o índice apurado e o valor equivalente 
a um ICSD mínimo de 1,2. Em 31/12/2020, a Cia apurou ICSD de 1,3, além de 
cumprir com todas as demais obrigações previstas na Escritura da Segunda 
Emissão de Debêntures Simples da Cia, mantendo-se, assim, totalmente adim-
plente junto aos debenturistas. 11. Impostos correntes e diferidos. O IR e a 
contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente de R$ 240.000 para IR e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, Ltda. a 30% do lucro real do exercício. 
a) Benefício Fiscal. Em 23/12/2020, a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE) emitiu o Laudo Constitutivo de nº 0168/2020, que ou-
torga à Paranaíba Transmissora de Energia o direito à redução do IR de 75%, 
calculados sobre o lucro da exploração da atividade de transmissão de energia 
elétrica, enquadrada no setor de infraestrutura, considerado prioritário para fins 
do benefício, conforme Decreto 4.213, de 26/04/2002. Tal benefício é calcu-
lado mensalmente com base no lucro de exploração, localizada no Estado da 
Bahia, com prazo de vigência de 2020 a 2029. Em 29/12/2020, a PTE protoco-
lou pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ perante a Receita 
Federal do Brasil (RFB), com fundamento no Laudo Constitutivo nº 0168/2020, 
expedido pela SUDENE. 11.1. IR e contribuição social correntes. A despesa 
de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro 
ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com 
relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar 
ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial, como ativo ou passivo fis-
cal, pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos, como reflexo das incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos vigentes na data do balanço. 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos cri-
térios forem atendidos. 11.2. IR e contribuição social diferidos. Os encargos 
de IR e contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributá-
rias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A Administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pela Cia nas apurações de impostos 
sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal apli-
cável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e 
a contribuição social apurados respectivamente com base no Prejuízo fiscal e 
na Base Negativa da CSLL foram apurados considerando a avaliação feita pela 
Administração com base nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabili-
dade dos investimentos que indicaram que a Empresa terá rentabilidade para 
compensar os prejuízos acumulados. Os passivos fiscais diferidos são reco-
nhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
passivos para fins de Demonstrações financeiras intermediárias e os usados 
para fins de tributação. As mudanças dos passivos fiscais diferidos no exercício 
são reconhecidas como despesa de IR e contribuição social diferidos. Passivos 
fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar 
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alí-
quotas que foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos 
fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob 
a qual a Cia espera liquidar seus passivos. A demonstração dos tributos e con-
tribuições correntes e diferidos é a seguinte:
Ativo diferido
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 01/01/2019 135.417 33.816 12.187 46.003
Adições 2019 -
Compensações 2019 (9.546) (2.471) (859) (3.330)
Saldo em 31/12/2019 125.871 31.345 11.328 42.673
Adições 2020 - - - -
Compensações 2020 (13.171) (3.294) (1.185) (4.479)
Saldo em 31/12/2020 112.700 28.051 10.143 38.194
Passivo diferido
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 01/01/2019 203.953 73.472 277.425
Ajustes de reapresentação 
em 01/01/2019 (87.188) (31.386) (118.574)
Adições 2019 163.099 39.079 14.077 53.156
Amortização 2019 (82.395) (20.575) (7.416) (27.991)
Saldo em 31/12/2019 (rea-
presentado) 135.269 48.747 184.016
Adições 2020 157.325 39.307 14.159 53.466
Amortização (90.890) (22.698) (8.180) (30.878)
Saldo em 31/12/2020 151.878 54.726 206.604
Líquido em 31/12/2020 123.827 44.583 168.410
Líquido em 31/12/2019 103.924 37.419 141.343
Tributos correntes
Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/2019 239 178 417
Adições 2020 43.915 10.955 3.952 14.907
Compensações 2020 (3.294) (1.186) (4.480)
Lei de incentivo a cultura (251) - (251)
IRPJ/CSLL pagos por esti-
mativa a) (3.317) (2.687) (6.004)
Benefício fiscal - Sudene (4.332) - (4.332)
Saldo em 31/12/2020 43.915 - 257 257
A partir/01/2020, a Cia considera o incentivo fiscal de redução de 75% do IR, 
vigente pelo período de 10 anos, conforme indicado no Laudo Constitutivo nº 
0168/2020, aproveitando a título de benefício fiscal, para este mesmo ano-ca-
lendário o total de R$ 4.332, gerando créditos sobre as estimativas mensais 
pagas a maior. Neste contexto, a PTE reconhece o direito ao benefício fiscal 
conferido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
do qual possui algumas obrigações, dentre as quais destacamos: a) Proibição 
de distribuição aos acionistas do valor do imposto que deixar de ser pago em vir-
tude deste benefício; b) Constituição de reserva de incentivos fiscais com valor 
resultante deste benefício, ao qual somente poderá ser utilizada para absorção 
de prejuízo ou aumento de capital; e O reflexo no resultado está demonstrado 
como abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
IR diferido passivo (16.609) (18.504)
IR corrente (6.371) (10.120)

(22.980) (28.624)
Contribuição social diferido passivo (5.979) (6.661)
Contribuição social corrente (3.952) (3.743)

(9.931) (10.404)
Líquido (32.911) (39.028)
11.3. PIS e COFINS. O PIS e COFINS diferidos referem-se aos registros con-
tábeis da movimentação do CPC 47 - Ativos de Contrato que serão realizados 
na proporção das operações considerando a receita e custos de operação rea-
lizados e depreciação do ativo imobilizado da concessão. A COFINS diferida 
foi apurada sobre a receita de construção e sobre a remuneração do ativo de 
contrato, pela alíquota de 7,6%, enquanto, que o PIS está constituído à alíquota 
de 1,65%, conforme tabela abaixo:

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
(reapresentado) (reapresentado)

PIS diferido 26.508 28.596 27.163
COFINS diferido 122.090 131.716 125.110

148.598 160.313 152.273
12. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 31/12/2020, o capital social subs-
crito e integralizado da Cia é de R$543.261, dividido em 543.261.000 ações ON 
subscritas e integralizadas, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding 
S.A., Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na 
proporção de 51%, 24,5% e 24,5%, respectivamente. A composição do capital 
social subscrito da Cia, em reais, é como se segue:

Ações %
State Grid Brazil Holding S.A. 277.063.110 51,0
Furnas Centrais Elétricas S.A. 133.098.945 24,5
Copel Geração e Transmissão S.A. 133.098.945 24,5

543.261.000 100,0
b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido 
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. c) Reserva de 
incentivos fiscais. O incentivo fiscal do IR e adicionais não restituíveis é apurado e 
registrado no resultado do período como redução do IR, em atendimento ao Pronun-

ciamento CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e IAS 20. A parcela 
do lucro decorrente de incentivos fiscais é objeto de destinação à Reserva de Lucro, 
denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o Art. 195-A da 
Lei 6.404/76, a qual somente poderá ser utilizada para aumento do capital social 
ou absorção de prejuízos. A Cia goza deste incentivo fiscal, o qual está discrimi-
nado na nota 11. d) Dividendos mínimos obrigatórios. Aos acionistas é garantido 
estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido após a 
constituição da reserva legal, calculado em conformidade com a legislação brasi-
leira e com o Estatuto Social da Cia. Em 14/06/2019, a Cia distribuiu 50% dos divi-
dendos mínimos obrigatórios restantes referentes ao lucro do exercício de 2016, no 
valor de R$6.227, sendo R$0,0115 para cada ação e 100% dos dividendos mínimos 
obrigatórios referentes ao lucro do exercício de 2017, no valor de R$16.499, sen-
do R$0,0304 para cada ação. Em 31/12/2019, a Cia destinou o valor de R$15.285, 
equivalente a 25% do lucro líquido ajustado após a destinação de 5% para reserva 
legal, para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, sendo R$0,022433 para 
cada ação do capital social. Em 13/08/2020, a Cia pagou o valor de R$12.146, refe-
rente a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018, sendo 
R$0,022236 para cada ação do capital social. Em 25/11/2020, a Cia pagou o valor de 
R$12.187, referente a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício 
de 2019, sendo R$0,022433 para cada ação do capital social. Em 31/12/2020, a Cia 
destinou o valor de R$25.057 para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 
sendo R$0,046123 para cada ação do capital social. e) Reserva de retenção de lu-
cros. Foram constituídas reservas para atender as necessidades de investimentos 
e manutenção do capital de giro da Cia mediante a destinação de até 100% do lucro 
líquido remanescente, após as determinações legais e da absorção de prejuízos 
acumulados. Essa reserva é suportada por orçamento de capital, a ser deliberado 
em Assembleia Geral de Acionista. f) Reserva de lucros a realizar. A Administração 
da Cia, em conformidade com a legislação brasileira e com seu Estatuto Social, pro-
pôs a destinação do saldo existente em lucros acumulados para a reserva de lucros 
a realizar. Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda não realizados 
financeiramente (apesar de contábil e economicamente realizados) pela Cia e será 
realizado a LP. 13. Receita operacional líquida. Segue abaixo a conciliação da 
receita bruta e líquida em 31/12/2020 e 2019:

31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional bruta (reapresentado)
Receita de construção 556 14.949
Remuneração dos ativos de concessão 178.397 171.731
Receita de operação e manutenção 31.388 30.963
Total 210.341 217.644
Deduções da receita operacional
Indisponibilidade de equipamento (65) (6.388)
Encargos regulatórios (1.968) (1.809)
PIS (corrente e diferido) (518) (3.808)
COFINS (corrente e diferido) (2.388) (17.541)
Total receita operacional líquida 205.402 188.098

14. Custos de serviços. O custo de serviços refere-se aos custos incorridos para 
a construção, implantação das linhas de transmissão e operações e manutenções, 
como se segue:
Custo de serviços 31/12/2020 31/12/2019
Custo de construção
Edificações e obras civis (471) (4.288)
Máquinas e equipamentos (48) (7.024)
Indenizações nas servidões - 14
Pessoal e encargos operacionais - (1.811)
Serviços de terceiros (9) (380)
Seguros (32) (625)
Tributos - (133)
Adiantamentos a fornecedores - 58
Outros - (99)

(560) (14.288)
Custo de serviço prestado
Pessoal (1.311) -
Materiais (1) (6)
Serviços de terceiros (2.039) (2.979)
Seguros (119) (128)
Outros (69) 476

(3.539) (2.637)
Custos de operação e manutenção - O&M (9.506) (8.657)

(13.605) (25.582)
15. Receitas e despesas financeiras
Receitas financeiras 31/12/2020 31/12/2019
Receitas de aplicações financeiras 1.317 3.406
Variações monetárias ativas 57 94
Outras receitas financeiras 5 67
Tributos sobre receitas financeiras
PIS (9) (23)
COFINS (56) (142)
Total de receitas financeiras 1.314 3.402
Despesas financeiras
Juros e multas (9) (5)
Juros sobre empréstimos e debêntures (48.454) (56.884)
Outras despesas financeiras (1.036) (667)
Total de despesas financeiras (49.499) (57.556)
Total das receitas e despesas financeiras (48.185) (54.154)
16. Transações com partes relacionadas. Em 31/12/2020 a Cia apresen-
tou as seguintes operações com partes relacionadas: 16.1. Remuneração de 
Administradores. Em 31/12/2020, a remuneração dos Administradores foi de 
R$1.507 (R$1.174 em 2019).

16.2. Operações comerciais
Nome Partes relacionadas Natureza contábil Natureza da operação 31/12/2020 31/12/2019
Ativo
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 338 321
Copel Distribuição Empresa ligada Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 493 390
Copel Geração e Transmissão Acionista Contas a receber - Clientes Serviço de Transmissão 4.371 198

5.202 909
Passivo
Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores Taxa de conservação e CCI (7) (7)

Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores
Taxa de conservação, CCI 

e O&M (674) (649)
Luziânia-Niquelândia Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Fornecedores Taxa de conservação (4) (4)

(685) (660)
Resultado
Despesas
State Grid Brasil Holding – Aluguel Acionista Custos administrativos Aluguel (551) (532)
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M Taxa de conservação e CCI (93) (98)
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M O&M (10.469) (10.143)
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M Serviços Emergenciais - (358)
Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada O&M Taxa de conservação e CCI (89) (93)
Luziânia-Niquelândia Transmissora de Energia S.A. Empresa ligada Despesa Taxa de conservação (45) (43)
Receitas
Furnas Centrais Elétricas S.A. Acionista Receita Faturamento 3.863 3.963
Copel Distribuição Empresa ligada Receita Faturamento 5.264 4.390
Copel Geração e Transmissão Acionista Receita Faturamento 1.628 2.348

(492) (566)
17. Instrumentos financeiros. 17.1. Classificação dos instrumentos finan-
ceiros por categoria. Em 31/12/2020 e 2019, a classificação dos ativos finan-
ceiros por cate goria é a seguinte:

31/12/2020 31/12/2019

Ativos financeiros

Custo 
amor- 
tizado

A valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 20.820 20.820 20.338
Concessionários e permissionários 15.862 - 15.862 14.105
Despesas pagas antecipadamente 71 - 71 105
Serviços de P&D - 986 986 753
Caixa e equivalentes de caixa com 
uso restrito - 29.684 29.684 29.857

15.933 51.490 67.423 65.158
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, 
pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajus-
tados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos 
financeiros da Cia, em 31/12/2020 e 2019, são mensurados ao custo amortizado, 
conforme demonstrado a seguir:
Passivos financeiros 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores e retenções contratuais 11.079 14.805
Empréstimos e financiamentos 499.778 532.557
Debêntures 105.447 108.292
Impostos e contribuições sociais 1.733 1.736
Encargos setoriais 2.152 1.723
Salários e encargos 430 363
Arrendamentos a pagar 540 -

621.159 659.476
17.2. Gestão de risco. As operações financeiras da Cia são realizadas por inter-
médio da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando à 
segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionis-
tas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia 
são: a) Riscos de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia tem 
como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos 
de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, 
índices de preços e moedas. A Cia não tem pactuado contratos de derivativos para 
fazer hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administra-
ção, que periodicamente avalia a exposição da Cia e propõe estratégia operacio-
nal, sistema de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais 
parceiros do mercado. A Cia também não pratica aplicações de caráter especula-
tivo ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais. As atividades do 
setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio 
ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar degrada-
ção ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao meio am-
biente e a terceiros afetados, independentemente da existência de culpa. Os cus-
tos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a 
Cia retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Cia procura 
assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o desenvolvimento de 
suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem observadas nas ope-
rações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo o foco no desen-
volvimento sustentável de seu negócio. 17.3. Avaliação dos instrumentos fi-
nanceiros. Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial 
apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para 
determinação do valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e 
metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. 18. Efeitos da pan-
demia do COVID-19. Em março de 2020, uma pandemia foi declarada pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) em função do rápido e generalizado aumento 
dos casos de doenças relacionadas ao novo Coronavírus (COVID-19). Conside-
rando não haver não haver naquele momento um tratamento preventivo ou corre-
tivo conhecido e eficaz, autoridades passaram a adotar medidas de distanciamen-
to social visando limitar a propagação do vírus, com impactos significativos na 
atividade econômica global. No Brasil, medidas similares também têm sido adota-
das. Em respeito às determinações emanadas pelas autoridades competentes e 
pensando também na integridade de seus colaboradores, a Cia autorizou seu 
quadro próprio, dedicado às atividades de back office, a adotar sistema de traba-
lho via home office por prazo indeterminado. É importante ressaltar que no tercei-
ro trimestre de 2020, alguns colaboradores apresentaram sintomas relacionados 
à COVID-19, mas já se recuperaram plenamente e retornaram às suas atividades. 
Em relação às atividades de operação e manutenção dos ativos de transmissão, 
convém destacar que estas atividades fazem parte do escopo do contrato de pres-
tação de serviços de operação e manutenção firmado com a Serra da Mesa Trans-
missora de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da acionista State Grid Brazil 
Holding. Desde o início da vigência das regras de distanciamento social, a SMTE 
adaptou seu plano de trabalho de forma a reduzir a exposição de seus colabora-
dores a um possível contágio, sem deixar de lado o cumprimento das atividades 
de operação e manutenção conforme parâmetros requeridos pela Paranaíba e 
seus acionistas, fato este que pode ser comprovado pela disponibilidade média 
das funções de transmissão de 99,78% em 2020. Do ponto de vista financeiro, a 
Cia não espera nenhum impacto em suas receitas uma vez que o contrato de 
concessão prevê remuneração pela construção, operação e manutenção das ins-
talações de transmissão e não por demanda. Por outro lado, havia a expectativa 
de elevação do nível de inadimplência no curto prazo uma vez que um dos grupos 
de maior relevância no faturamento são justamente as distribuidoras, e este seg-
mento poderia apresentar algum nível de stress financeiro haja vista regulamenta-
ção emitida pela Aneel desautorizando o desligamento de unidades consumido-
ras nos casos de inadimplência até o final/06/2020. Se existia a preocupação 
sobre a possibilidade de aumento da inadimplência, que em situações normais 
representa de forma acumulada entre um e dois porcento do faturamento mensal, 
algumas medidas mitigavam e continuam mitigando este risco como por exemplo 
o fato de haver mais de novecentos clientes, diversificando assim o risco, a exis-
tência de garantias financeiras apresentadas por esses mesmos clientes para se 
conectarem ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e as próprias restrições que 
esta inadimplência traria para os clientes, como por exemplo o risco de desliga-
mento do SIN e descontinuidade de suas operações. O que a Cia tem observado 
de fato até a data de elaboração destas Demonstrações Financeiras é que a ina-
dimplência acumulada desde a arrecadação com vencimento em 25/03/2020 é 
apenas R$24, ou seja, 0,17% do faturamento mensal, e neste momento há um 
conforto maior em relação ao desempenho financeiro da Cia nos próximos meses 
uma vez que a Aneel emitiu, em 23/06/2020, a Resolução Normativa 885 estabe-
lecendo critérios e procedimentos para gestão da CONTA-COVID, cujos recursos 
no valor de até R$16,1 bilhões serão liberados para as distribuidoras de energia 
elétrica mediante adesão. É importante mencionar que as faturas emitidas pelas 
distribuidoras remuneram não somente a infraestrutura própria necessária para 
levar a energia a cada unidade consumidora, mas também indiretamente os seg-
mentos de geração, transmissão, encargos setoriais e tributos federais e esta-
duais. Assim, a saúde financeira deste segmento é fundamental para a estabilida-
de do setor. A Agência tem demonstrado sensibilidade não apenas em buscar 

soluções para o setor, mas também ao priorizar medidas com o menor impacto 
possível nas tarifas. Inclusive, uma das medidas já aprovadas conforme Despa-
cho Aneel nº 1.106 de 2020 é a antecipação da compensação de eventuais valo-
res recebidos a maior pelas transmissoras no ciclo tarifário 2019/2020 já nos me-
ses de abril a junho. Conforme dispositivos regulatórios, esta compensação de 
valores recebidos a maior no mencionado ciclo deveria ocorrer em doze parcelas 
no ciclo 2020/2021 a partir de julho. Entretanto, visando reduzir os encargos para 
os demais agentes de forma imediata, a Aneel autorizou a compensação nos 
meses de abril, maio e junho de 2020. O valor total compensado na Paranaíba foi 
de aproximadamente R$4,1 milhões e cabe ressaltar que a Cia recebeu este valor 
a maior entre julho de 2019 e março de 2020, tendo assim a obrigação de ter esse 
valor descontado entre julho de 2020 e junho de 2021. A Aneel apenas antecipou 
o período de compensação como mais uma medida para preservar o setor, uma 
vez que isto representou menor encargo de uso do sistema de transmissão pago 
pelas distribuidoras, geradoras e consumidores livres nestes três meses, benefi-
ciando também as próprias transmissoras pela redução de possível stress finan-
ceiro no caixa de seus clientes. Diante deste cenário, qual seja, a manutenção dos 
contratos firmados com a Aneel e com o ONS, representando todos os agentes 
que fazem parte do SIN, a manutenção dos itens de performance do contrato e 
seus preços unitários e ainda o direito da Cia à contraprestação financeira em 
troca do cumprimento de cada item de performance, a Cia entende não haver 
evidências de que o ativo de contrato registrado nestas Demonstrações Financei-
ras pode estar desvalorizado, conforme preconiza o CPC 01 - Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, ou ainda o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. Os 
covenants, ou obrigações assumidas no âmbito de contratos de empréstimo e fi-
nanciamento, também não são alvo de preocupação da Cia neste momento. É 
importante frisar que atualmente há dois covenants vigentes: índice de cobertura 
do serviço da dívida (ICSD) mínimo de 1,2 e índice de capital próprio mínimo de 
20%. No primeiro caso, calcula-se o EBITDA societário ajustado excluindo-se os 
efeitos da adoção do CPC 47 e deduzindo-se também os tributos sobre o lucro e 
divide-se pela soma da amortização e juros das parcelas de serviço da dívida pa-
gas no exercício. Em outras palavras, a geração operacional de caixa deduzida 
dos tributos sobre lucro deve ser, no mínimo, 20% (vinte porcento) superior às 
parcelas do serviço da dívida. Tendo em vista que não há previsão de impacto na 
receita operacional, as atividades de operação e manutenção estão sendo ade-
quadamente desempenhadas evitando assim a incidência de parcela variável e 
não há previsão de aumento nas despesas operacionais neste quadro, a expecta-
tiva é de que o ICSD continue acima do mínimo obrigatório. Excluindo-se o risco 
de incidência de uma parcela variável significativa, o principal risco possível para 
o descumprimento do índice mínimo seria a ocorrência de inadimplência significa-
tiva e permanente, esgotados todos os procedimentos de cobrança, sendo tal 
valor reconhecido como perda no resultado. Entretanto, novamente a Cia entende 
não ser este o cenário. Qualquer inadimplência no curto prazo não deve ser tão 
significativa e deve ser temporária, com reversão no médio prazo. Já o índice de 
capital próprio é calculado pela relação entre o patrimônio líquido e o ativo total 
sem os efeitos da adoção do CPC 47. Em 2019, este índice foi de 45% e não exis-
te nenhuma expectativa de aumento significativo no ativo total ou redução signifi-
cativa no patrimônio líquido da Cia para fazer com que esse percentual seja redu-
zido para um patamar inferior a 20%. Mesmo entendendo que os riscos de um 
eventual impacto significativo na inadimplência no curto prazo foram mitigados 
pela performance observada até aqui e pela regulamentação da CONTA-COVID, 
como forma de tentar avaliar o nível de exposição em um cenário adverso, a Cia 
efetuou várias simulações, dentre elas um cenário contemplando uma inadim-
plência de 25% na receita anual permitida durante um período de quatro meses, 
com a regularização desta pendência apenas em meados de 2021. Neste cenário, 
o valor total da inadimplência seria de aproximadamente R$13 milhões. Visando 
preservar a saúde financeira diante deste quadro, a Cia poderia reduzir o nível de 
investimentos para 2021, previsto em aproximadamente R$14 milhões, utilizar as 
contas reservas dos financiamentos de forma temporária, bem como poderia sus-
pender temporariamente a distribuição dos dividendos provisionados, no valor de 
R$25milhões. Como é possível depreender, todas as medidas mapeadas pela Cia 
são suficientes para enfrentar inclusive um cenário mais grave do que a simulação 
realizada, sabendo de antemão que este cenário já é significativo conhecendo a 
estabilidade do setor. Por fim, a Cia não está exposta à variação cambial em suas 
operações uma vez que as dívidas foram contratadas em reais e as despesas 
operacionais, inclusive operação e manutenção dos ativos de transmissão, tam-
bém são integralmente em reais. Eventualmente, a compra de sobressalentes 
poderia ser afetada pois alguns componentes são dolarizados, mas este impacto 
é limitado uma vez que a previsão é de investir em torno de R$1 milhão em sobres-
salentes dolarizados em 2021, e adicionalmente tais itens não são de compra ur-
gente, podendo a Cia administrar o melhor momento de mercado para aquisição. 
É importante ressaltar que entre o último trimestre de 2020 e o início de 2021 algu-
mas vacinas contra a COVID-19 passaram a ter seus registros para uso emergen-
cial homologados em vários países, inclusive o Brasil, iniciando-se o processo de 
vacinação da população. Apesar de poucas pessoas terem sido efetivamente va-
cinadas até a emissão deste relatório, esta iniciativa provoca boas expectativas 
em relação à saúde da população e à atividade econômica em geral, reduzindo 
ainda mais a incerteza observada no início da pandemia. A Cia declara ainda que 
não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício social e 
a data de elaboração destas Demonstrações Financeiras que pudessem afetar as 
informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira realizada, 
continuará monitorando os efeitos da pandemia provocada pela COVID-19 em 
seus negócios e no mercado em geral e se reserva o direito de reavaliar as medi-
das de contingência mapeadas, bem como a adequada contabilização de tais 
medidas de forma tempestiva e transparente.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. 
Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Para-
naíba Transmissora de Energia S.A. (Cia), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício 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 Paranaíba Transmissora de Ener-
gia S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à Cia, de acordo com os princípios éticos relevan-
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tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase - Reapresentação dos valores correspondentes. Conforme 
mencionado na nota explicativa 3.20, em decorrência do manifesto emitido pela 
CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 04/2020 sobre a aplicação do CPC 47, 
os valores correspondentes referentes ao exercício anterior, apresentados para 
fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto 
na NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 
Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais 
assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nos-
so julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exer-
cício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião sepa-
rada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa 
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de 
nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa 
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para res-
ponder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações 
financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executa-
dos para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria 
sobre as demonstrações financeiras da Cia. Mensuração do ativo de contrato. 
Conforme divulgado na Nota 3.4 às demonstrações financeiras, a Cia avalia que, 
mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão, 
segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de construção, 
uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que a 
Cia passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2020, o saldo 
do ativo de contrato da Cia é de R$1.606.465 mil. O reconhecimento do ativo de 
contrato e da receita da Cia de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o 
cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a mensuração do progresso da 
Cia em relação ao cumprimento da obrigação de performance satisfeita ao longo do 
tempo requer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Admi-
nistração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da 
obrigação de performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros 
esperada, ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de 
performance identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por 
se tratar de um contrato de LP, a identificação da taxa de desconto que representa 
o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer 
o uso de julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e 
do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita de 
contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria. Como 

nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de auditoria in-
cluíram, dentre outros: i) a avaliação do desenho dos controles internos chave rela-
cionados aos gastos realizados para execução do contrato; ii) análise da existência 
ou não de margem nos contratos; iii) análise do contrato de concessão e seus adi-
tivos para identificação das obrigações de performance previstas contratualmente, 
além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do 
contrato; iv) a revisão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes 
utilizadas nas projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no 
modelo com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e 
v) a avaliação das divulgações efetuadas pela Cia nas demonstrações financeiras. 
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a mensu-
ração do ativo de contrato, que está consistente com a avaliação da Administração, 
consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração, assim 
como as respectivas divulgações na Notas Explicativas 3.4 e 5, são aceitáveis, no 
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos. 
Demonstração do valor adicionado. A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31/12/2020, elaborada sob a responsabilidade da 
Administração da Cia, cuja apresentação não é requerida pela legislação societária 
brasileira para Cias. de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está concilia-
da com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e 
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos 
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Téc-
nico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjun-
to. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Cia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela-
boração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Cia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.Os responsáveis pela governança da 
Cia 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 distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segu-
rança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da audi-
toria 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 ris-
cos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar 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 au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ra-
zoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contá-
bil 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 Cia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório 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 Cia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício cor-
rente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-
mente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 10/03/2021
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

Relatório da Administração. Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que 
determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos 
submeter ao exame e julgamento de Vsas. os balanços patrimoniais, contas 
de resultado e demais demonstrações contábeis relativas aos exercícios 
findos em 31/12/16, 2015 e 2014. Nos colocamos à disposição de Vossas 
Sr.ias para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 15/03/2021.

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/16, 2015 e 2014 
1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Em con-
formidade com a Lei 6.404/76 (das Sociedades por Ações), alterações introduzidas 
pelas Leis nº 11.638/07 e 11.641/09 e pronunciamentos emitidos pelo CPC(Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis). São os seguintes os principais critérios contábeis 

adotados: a) Investimentos - Foram avaliados pelo custo de aquisição, corrigidos 
monetariamente até 31/12/95 e deduzidos de provisão para perdas, quando aplicá-
vel. b)Imobilizado: Os bens Imóveis estão contabilizados com base em laudos de 
avaliação elaborados por peritos independentes e, os demais, avaliados ao custo de 
aquisição corrigido monetariamente até 31/12/95. c) Depreciação: É calculada pelo 
método linear com base no custo histórico e corrigida monetariamente até 31/12/95. 
d) Resultado do exercício: Apurado em conformidade com o regime de competência.

2- Contas com Associadas - A Receber (Pagar): 
Cias. 2016 2015 2014
Othon L. B. Mello Com. Imp.Exp. S/A 37.794 34.633 30.734
Hotéis Othon S/A. (26.326) (23.907) (21.420)
Cia. Açucareira Usina Barcelos (20.567) (18.847) (16.725)
HBBH (1.204) (1.103) (980)
Outras (408) (408) (408)
Total (10.711) (9.632) (8.799)
3- Capital Social - Em 31/12/16, 2015 e 2014 o capital social subscrito e integralizado 
era composto por 5.081.406.818 ações sendo 5.053.017.953 ações ordinárias e 
28.388.865 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 

Rogério Luiz Lima Figueira - Diretor - CPF: 304.312.637-87

Balanços Patrimoniais em 31/12/16, 2015 e 2014 (em MR$)
2016 2015 2014

ATIVO 51.693 48.530 44.590
Circulante 5.091 5.089 5.075
Contas a Receber 5.075 5.075 5.075
Impostos a Recuperar 14 14
Adiantamento a empregados 2 - -
Não Circulante 46.602 43.441 39.515
Contas com Associadas 37.794 34.633 30.734
Depósitos Judiciais 134 134 107
Outras Contas 901 901 901
Investimentos 41 41 41
Imobilizado - Liquido 7.732 7.732 7.732
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 51.693 48.530 44.590
Circulante 27.055 26.777 26.491
IPTU - Recife 2.546 2.368 2.072
Demais Impostos e Contribuições 380 281 286
Prefeitura do Recife - Ação de desapropriação 23.951 23.951 23.951
Outras Contas a Pagar 178 177 182
Não Circulante 48.698 44.485 39.715
Contas c/Associadas 48.505 44.265 39.533
Impostos e Contribuições - Parcelamentos 193 220 182
Patrimônio Líquido (24.060) (22.732) (21.616)
Capital Social 17.785 17.785 17.785
Corr.Monetaria 94 94 94
Reservas de Capital 207 207 207
Prejuízos Acumulados (42.146) (40.818) (39.702)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/16, 2015 e 2014 (em MR$)
DESPESAS OPERACIONAIS 2016 2015 2014
Despesas Administrativas (375) (270) (244)
Resultado Financeiro (953) (1.325) (889)
Prejuízo Operacional (1.328) (1.595) (1.133)
Resultado Não Operacional - 479 -
Prejuízo do Exercício (1.328) (1.116) (1.133)
Prejuízo por lote de mil ações(em reais) (0,26) (0,22) (0,22)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
2016 2015 2014

Atividades Operacionais (375) 88 (306)
Prejuízo do Exercício (1.328) (1.116) (1.133)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais
Atualização de passivo fiscal 102 170 153
Juros sobre empréstimos associadas 851 1.034 674
(Aumento) Redução de ativos operacionais (377) 47 (328)
Depósitos Judiciais - (27) (22)
Impostos a Recuperar - (14) -
Adiantamentos a empregados (2)
Aumento (Redução) de passivos operacionais 149 154 306
Contas a Pagar 1 (5) 177
Impostos e Contribuições 148 159 129
Caixa aplicado nas atividades operacionais (228) 201 (22)
Atividades de financiamento 228 (201) 22
Aumento(Redução)Empréstimos de associadas 228 (201) 22

Demonstrações do Valor Adicionado em 31/12/16, 2015 e 2014 (Em MR$)
Descrição 2016 2015 2014
1 - Receitas - 479 -
1.2) Outras Receitas não Operacionais - 479 -
2 - Insumos adquiridos de terceiros (207) (59) (106)
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (207) (59) (106)
3 - Valor adicionado líquido produzido pela 
entidade (1-2)

(207) 420 (106)

4 - Valor adicionado recebido em transferência - - -
4.1 - Juros sobre créditos a receber
5 - Valor adicionado total a distribuir (3-4) (207) 420 (106)
6 - Distribuição do valor adicionado 207 (420) 106
6.1) Pessoal (92) (89) (81)
6.1.1) Remuneração direta (71) (67) (61)
6.1.2) INSS e FGTS (21) (22) (20)
6.2) Impostos, Taxas e Contribuições (76) (243) (119)
6.2.1) Federais (113) (103) (41)
6.2.2) Municipais 37 (140) (78)
6.3) Remuneração de Capitais de Terceiros (953) (1.204) (827)
6.3.1) Juros sobre Mútuos - Associadas (851) (1.034) (674)
6.3.2) Juros sobre Impostos e Contribuições (102) (170) (153)
6.4) Remuneração de Capitais Próprios 1.328 1.116 1.133
6.4.1) Prejuízo do Exercício (1.328) (1.116) (1.133)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/16, 2015 e 2014
(em MR$) Capital realiz. e atualiz.

Capital Reserva de Reserva de Prejuízos
Social C. Monetária Capital Acumulados Total

Saldos em 31/12/14 17.785 94 207 (39.703) (21.617)
Prejuízo do Exercício - - - (1.116) (1.116)
Saldos em 31/12/15 17.785 94 207 (40.819) (22.733)
Prejuízo do Exercício - - - (1.328) (1.328)
Saldos em 31/12/16 17.785 94 207 (42.147) (24.060)

Thiago Raphael Carneiro - Contador - CRC-RJ 123855/O-8

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto

GEMEC/RCA 200.75/106 
Relatório da Administração (em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma)

Srs. Acionistas, A Administração da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. 
(“Sondotécnica” ou “Cia.”), em cumprimento às disposições legais e estatu-
tárias, apresenta as demonstrações financeiras relativas ao período de doze 
meses findo em 31/12/20, acompanhadas do Relatório dos Auditores Indepen-
dentes. Ao longo do período de doze meses de 2020, a atuação da Sondo-
técnica continuou voltada para os segmentos em que tradicionalmente atua, 
abrangendo Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica; Planos Diretores; 
Anteprojetos; Projetos básicos e executivos e Gerenciamento e Fiscalização 
de Obras. A opção pela qualidade, que vem balizando a atuação da Empresa 
ao longo de 66 anos de existência, é, acima de tudo, o grande diferencial da 
Sondotécnica, possibilitando à Cia. passar de forma bem sucedida por am-
bientes econômicos adversos. A Cia. se manterá fiel a seu planejamento de 
expansão e crescimento com solidez e responsabilidade e de forma a contri-
buir permanentemente para o desenvolvimento do Brasil.
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Receita operacional bruta
Período de doze meses findo em 31/12/20

A receita operacional bruta da Cia., composta por receita de prestação de 
serviços, totalizou R$ 73.373, no período de doze meses findo em 31/12/20, 
traduzindo um acréscimo de 1,8% em relação aos R$ 72.045 registrados no 
mesmo período de 2019. Os contratos de projetos registraram uma redução 
de 3,9% na receita, no período acumulado de doze meses de 2020 contra o 
mesmo período de 2019, passando de R$ 15.377 em 2019, para R$ 14.773 
em 2020, enquanto a receita proveniente de contratos de gerenciamento 
e fiscalização para o mesmo período registrou um acréscimo de 3,4%.  

Custos e Despesas (excluindo depreciação e amortização): Período de 
doze meses findo em 31/12/20:

Controladora Consolidado

2020 2019
Varia-

ção 2020 2019
Varia-

ção
Custos
 Mão de obra (16.172) (15.332) 5% (16.172) (15.332) 5%
 Encargos trabalhistas (5.394) (5.307) 2% (5.394) (5.307) 2%
 Benefícios trabalhistas (1.611) (1.900) -15% (1.611) (1.900) -15%
 Serviços prestados pessoa
  jurídica (19.852) (17.506) 13% (19.852) (17.506) 13%
 Outros Custos (3.319) (3.224) 3% (3.319) (3.224) 3%

(46.347) (43.269) 7% (46.347) (43.269) 7%
Receitas (despesas)  
  operacionais
 Mão de obra (4.014) (3.961) 1% (4.014) (3.961) 1%
 Encargos trabalhistas (1.187) (1.065) 11% (1.187) (1.065) 11%
 Benefícios trabalhistas (1.131) (1.279) -12% (1.131) (1.279) -12%
 Serviços prestados pessoa  
  jurídica (7.117) (5.093) 40% (7.117) (5.095) 40%
 Despesas Administrativas (10.267) (5.973) 72% (10.664) (6.799) -57%
 Outras Receitas 22.807 2.211 932% 22.807 2.211 932%

(909) (15.160) -94% (1.306) (15.988) -92%
Custos e despesas (47.256) (58.429) -19% (47.653) (59.257) -20%
Os custos e despesas (excluindo depreciação e amortização) tiveram uma 
redução de 19% no período de doze meses de 2020, em comparação a 2019, 
devido ao reconhecimento de “outras receitas” com o ganho decorrente de in-
denização por danos emergentes no Processo n° 0002331-97.2011.4.02.5101 
contra o DNIT - Departamento de Infraestrutura de Transporte, cuja decisão 
transitou em julgado em maio de 2020. EBITDA: Período de doze meses 
findo em 31/12/20

Controladora Consolidado

2020 2019
Varia-

ção 2020 2019
Varia-

ção
Resultado Líquido do Período 21.100 4.387 381% 21.101 4.388 381%
(+) imposto sobre o lucro 1.628 218 647% 1.648 267 517%
(-) resultado financeiro (2.639) (1.060) 149% (4.179) (1.938) 116%
(+) depreciação e amortização 1.905 1.628 17% 1.905 1.628 17%
EBITDA 21.994 5.173 325% 20.475 4.345 371%

Resultado Financeiro: Período de doze meses findo em 31/12/20
Controladora Consolidado

2020 2019
Varia-

ção 2020 2019
Varia-

ção
 Receitas Financeiras 7.078 5.358 32% 8.809 6.298 40%
 Despesas Financeiras (4.439) (4.298) 3% (4.630) (4.360) 6%

2.639 1.060 149% 4.179 1.938 116%
O resultado financeiro no período de doze meses de 2020 comparado ao mes-
mo período de 2019 provém principalmente dos ganhos obtidos com as apli-
cações financeiras no exterior, considerando a valorização do Dólar americano 
frente ao Real. Lucro do período: A Cia. encerrou o período de doze meses 
de 2020 com lucro líquido de R$ 21.100 (lucro de R$ 4.387 no mesmo período 
de 2019), sendo R$ 16.408 provenientes da indenização por danos emergen-
tes no Processo n° 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - Departamento 
de Infraestrutura de Transporte que transitou em julgado em maio de 2020. 
Agradecimentos: Os impactos sociais e econômicos vividos no ano de 2020, 
em consequência da pandemia do novo coronavírus, alteraram nossa forma 
de trabalho e convivência social, exigindo das Cias. uma resposta rápida na 
adoção de medidas para mitigar os impactos e manter a segurança de seus 
colaboradores e sua atividade operacional. Agradecemos a atuação eficiente e 
participativa de nossos colaboradores, que em conjunto com a administração 
da Cia. tornou possível a identificação e implementação de ações, visando a 
minimização dos impactos negativos e a adequação das necessidades da em-
presa às regras de isolamento social, garantindo a manutenção de suas opera-
ções sem grandes impactos em sua estrutura operacional. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Relacionamento com Auditores Independentes: Em atendimento à 
determinação da Instrução CVM nº 381/03, informamos que, no período findo 
em 31/12/20, não contratamos nossos Auditores Independentes para trabalhos 
diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso relacionamento com o Audi-
tor Independente, buscamos avaliar o conflito de interesses com trabalhos de 
não auditoria, com base nos seguintes princípios: o auditor não deve a) auditar 
seu próprio trabalho, b) exercer funções gerenciais e c) promover nossos inte-
resses. Declaração da Diretoria: Na qualidade de Diretores da Sondotécnica 
Engenharia de Solos S.A., declaramos, nos termos do Art. 25 da Instrução 
CVM nº 480, datada de 7/12/09, que revimos, discutimos e concordamos (i) 
com o conteúdo e opinião expressos no relatório de auditoria da Mazars Audi-
tores Independentes S.S.; e (ii) com as demonstrações financeiras relativas ao 
período findo em 31/12/20. A Administração.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)
Controladora Consolidado

Ativos 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 2.2 a)) 5.751 3.751 8.204 3.848
Ativos financeiros ao valor justo por meio do  
 resultado (nota 2.2 d)) 27.550 12.398 31.233 16.059
resultados abrangentes (nota 2.2 e)) 0 1.445 4.717 7.495
Contas a receber de clientes (nota 2.2 b)) 10.706 9.724 10.706 9.724
Tributos a recuperar (nota 2.3 a)) 3.173 4.621 3.671 5.024
Outros ativos 406 309 406 309

47.586 32.248 58.937 42.459
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
Ativos financeiros ao valor justo por meio do  
 resultado (nota 2.2 d)) 1.241 996 2.440 1.135
resultados abrangentes (nota 2.2 e)) 10.347 6.237 22.662 14.839
Contas a receber de clientes (nota 2.2 b)) 9.050 9.464 9.050 9.464
Outros ativos 1.713 1.646 1.713 1.646

22.351 18.343 35.865 27.084
Investimentos (nota 2.3 d)) 24.778 18.855 - -
Intangível 532 226 532 226
Imobilizado 1.245 1.193 1.248 1.193
Direito de Uso de Arrendamento (nota 2.2 c)) 1.494 2.776 1.494 2.776

50.400 41.393 39.139 31.279
Total de ativos 97.986 73.641 98.076 73.738

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores e outras obrigações 491 647 532 679
Salários e encargos sociais 4.197 3.500 4.197 3.500
Impostos e contribuições a pagar (nota 2.3 b)) 4.981 5.851 4.982 5.854
Parcelamentos de INSS 214 214 214 214
Dividendos a pagar 5.388 1.383 5.388 1.383
Arrendamento Mercantil (nota 2.2 c)) 1.533 1.634 1.533 1.634
Outros passivos 1.484 404 1.526 441

18.288 13.633 18.372 13.705
Não circulante
Arrendamento Mercantil (nota 2.2 c)) 34 1.213 34 1.213
Parcelamentos de INSS 1.560 1.753 1.560 1.753
IR e contribuição social
diferidos 5.619 2.556 5.619 2.556

Provisão para contingências (nota 4.1) 2.494 2.755 2.494 2.755
9.707 8.277 9.707 8.277

Total do passivo 27.995 21.910 28.079 21.982
Patrimônio líquido (nota 2.4)
Atribuído aos acionistas da Controladora
Capital social 34.200 34.200 34.200 34.200
Ajuste de avaliação patrimonial 10.147 6.850 10.147 6.850
Reservas de lucros 26.692 11.729 26.692 11.729
Ações em tesouraria (1.048) (1.048) (1.048) (1.048)
Total do patrimônio líquido atribuível aos  
 controladores 69.991 51.731 69.991 51.731

Participações de não controladores - - 6 25
Total do patrimônio líquido 69.991 51.731 69.997 51.756
Total do passivo e patrimônio líquido 97.986 73.641 98.076 73.738

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida (nota 2.1 (a)) 64.318 63.602 64.318 63.602
Custo das vendas (nota 2.1 (b)) (46.347) (43.269) (46.347) (43.269)
Lucro bruto 17.971 20.333 17.971 20.333
Despesas administrativas (nota 2.1 (b)) (16.122) (14.471) (16.146) (14.490)
Participação nos lucros de controladas e 
 coligadas (nota 2.3 (d)) 1.122 626 - -
Outras receitas (despesas) (nota 2.1 (b)) 17.118 (2.943) 16.745 (3.126)
Lucro (prejuízo) operacional 20.089 3.545 18.570 2.717
Receitas financeiras (nota 2.1 (c)) 7.078 5.358 8.809 6.298
Despesas financeiras (nota 2.1 (c)) (4.439) (4.298) (4.630) (4.360)
Receitas financeiras, líquidas 2.639 1.060 4.179 1.938
Lucro antes do IR e da contribuição 
 social 22.728 4.605 22.749 4.655
IR e contribuição social (nota 2.1 (d)) (1.628) (218) (1.648) (267)
Lucro líquido do exercício 21.100 4.387 21.101 4.388
Lucro líquido do exercício atribuível a:
Acionistas da Cia. 21.100 4.387
Participação dos não controladores 1 1

21.101 4.388
Lucro do exercício básico e diluído
por ação do capital social - em R$ 8,68 1,80

Demonstração do resultado exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)

Demonstração dos resultados abrangentes  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 21.100 4.387 21.101 4.388
Outros componentes do resultado abrangente
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
 outros resultados abrangentes 411 1.682 411 1.682
Variação cambial de investidas localizadas 
 no exterior 2.886 (596) 2.886 (596)
Outros componentes do resultado  
 abrangente do exercício 3.297 1.086 3.297 1.086
Total do resultado abrangente do exercício 24.397 5.473 24.398 5.474
Os ganhos estão líquido de tributos diferidos.

Atribuível aos acionistas da Controladora
Reserva de lucros

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Reserva 

legal

Reser-
va de 

investi-
mento

Outras 
reser-

vas de 
lucros Total

Ações 
em te-

souraria

Lucros 
(preju-

ízos) acu-
mulados Total

Partici-
pação 

dos não 
contro-
ladores

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldo em 1º/01/19 34.200 5.764 5.088 16.617 21.705 (1.048) - 60.621 24 60.645
Resultado abrangente do exercício - - -

Lucro do exercício - - - - - - 4.387 4.387 1 4.388
Dividendos (nota 2.4 e)) - - - - (13.321) (13.321) - - (13.321) - (13.321)

Aumento (redução) do valor dos ativos, bruto - 1.646 - - - - - - 1.646 - 1.646
IR diferido - (560) - - - - - - (560) - (560)

Destinação do lucro - - - - - - - - - - -
Reserva legal - - 219 - - 219 - (219) - - -
Dividendos propostos - - - - - - - (1.042) (1.042) - (1.042)
Constituição/Reversão de Reservas - - - 1.000 2.126 3.126 - (3.126) - - -

Saldo em 31/12/19 34.200 6.850 5.307 1.000 5.422 11.729 (1.048) - 51.731 25 51.756
Ajuste de exercício anteriores - - - -
Saldo em 31/12/19 ajustado 34.200 6.850 5.307 1.000 5.422 11.729 (1.048) - 51.731 25 51.756
Resultado abrangente do exercício - - - - - - -

Lucro do exercício 21.100 21.100 (12) 21.088
Outras Movimentações - - - - (7) (7)
Dividendos (nota 2.4 e)) (1.126) (1.126) (1.126) (1.126)
Ativos financeiros por meio de outros resultados 
abrangentes - - - - - - - - - -

e variação cambial de investimento no exterior - -
Aumento (redução) do valor dos ativos, bruto - 4.996 - - - - - 4.996 - 4.996
IR diferido - (1.699) - - - - - (1.699) - (1.699)

Destinação do lucro - -
Reserva legal 1.055 - 1.055 (1.055) - -
Dividendos propostos - - - - - - (5.011) (5.011) - (5.011)
Constituição/Reversão de Reservas - - - - 15.034 15.034 - (15.034) - - -

Saldo em 31/12/20 34.200 10.147 6.362 1.000 19.330 26.692 (1.048) (0) 69.991 6 69.997

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades  
 operacionais 2020 2019 2020 2019
Atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do IR e  
 contribuição social 22.728 4.605 22.749 4.655
Ajustes de:

Depreciação e amortização 1.905 1.628 1.905 1.628
(Ganhos) perdas com valor justo de 
 ativos financeiros (948) (656) (2.679) (1.596)
Variação Cambial s/ Ativos Financeiros (2.145) - (2.145) -
Resultado de controladas por  
 equivalência patrimonial (1.122) (626) - -
Provisão para contingências (261) (637) (261) (637)
Constituição (reversão) de provisão 
 para devedores duvidosos (2.285) 1.632 (2.285) 1.632

Variações no capital circulante:
Contas a receber de clientes 1.717 (375) 1.717 (375)
Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado (12.304) (349) (11.655) 395
Impostos a recuperar 1.448 177 1.353 160
Outros ativos (164) 902 (164) 904
Fornecedores (156) (170) (147) (169)
Salários e encargos sociais 697 286 697 286
Impostos e contribuições a pagar 565 1.589 553 1.539
Parcelamento de INSS (193) (185) (193) (185)
Outros passivos 1.080 (705) 1.085 (703)

Caixa gerado nas operações 10.562 7.116 10.530 7.533
IR e contribuição social pagos - (507) (10) (507)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado 
 pelas atividades operacionais 10.562 6.609 10.520 7.027
Atividades de investimentos
Ativos financeiros mensurados ao valor  
 justo por meio de

outros resultados abrangentes (4.167) 9.866 (1.766) 9.376
(Adições)/Baixas de imobilizado (351) (834) (354) (834)
Intangível (450) (161) (450) (161)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades de investimento (4.968) 8.871 (2.570) 8.381
Atividades de financiamento
Arrendamento Mercantil (1.462) (1.306) (1.462) (1.306)
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (2.132) (14.890) (2.132) (14.890)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de financiamento (3.594) (16.196) (3.594) (16.196)
Aumento (Redução) de caixa 2.000 (716) 4.356 (788)
Caixa e equivalentes de caixa no início  
 do exercício 3.751 4.467 3.848 4.636
Caixa e equivalentes de caixa no final  
 do exercício 5.751 3.751 8.204 3.848

Demonstração do fluxo de caixa exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de R$)

Demonstração do Valor Adicionado em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de R$)

Controladora Consolidado
Receitas 2020 2019 2020 2019
Vendas brutas de serviços 73.373 72.045 73.373 72.045
(Constituição)/Reversão do Crédito  
 p/ Devedores Duvidosos 2.285 (1.632) 2.285 (1.632)
Outras receitas 622 478 624 478

76.280 70.891 76.282 70.891
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos serviços prestados (32.535) (28.765) (32.557) (28.785)
Ganho em processo judicial transitado  
 em julgado 16.408 872 16.408 872
Outros Insumos - 190 (354) 7
Valor adicionado bruto 60.153 43.188 59.779 42.985
 Depreciação, amortização e impairment (1.905) (1.628) (1.906) (1.628)
Valor adicionado líquido produzido 58.248 41.560 57.873 41.357
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas 1.122 626 - -
Receitas financeiras 7.078 5.358 8.809 6.298
Valor adicionado total a distribuir 66.448 47.544 66.682 47.655
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta e benefícios 29.572 28.890 29.572 28.890
Impostos, taxas e contribuições 10.958 9.595 11.000 9.644
Juros/Aluguéis 4.818 4.672 5.009 4.733
Outros - - 1 1
Dividendos 5.011 1.042 5.011 1.042
Lucro retido do exercício 16.089 3.345 16.089 3.345
Valor adicionado distribuído 66.448 47.544 66.682 47.655

Notas explicativas: 1. Contexto operacional e mudanças significativas 
no exercício. Esta seção provê informações sobre eventos significativos e 
transações que afetaram as demonstrações financeiras e performance da 
Companhia. 1.1. Informações gerais: A Sondotécnica Engenharia de Solos 
S.A (“Cia.”), é uma S.A. de capital aberto domiciliada no Município do Rio de 
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na Rua Voluntários da Pátria nº 
45, constituída em Assembleia Geral realizada em 05/10/1956. A Cia. pos-
sui capital aberto desde 1980 e tem seus títulos (SOND3, SOND5 e SOND6) 
negociados na bolsa de valores de São Paulo – B3 S.A. – BRASIL, BOL-
SA, BALCÃO. A Cia. e suas controladas têm por objetivo social a prestação 
de serviços de consultoria técnica e econômica, a elaboração de projetos de 
engenharia em geral, assessoria, fiscalização e supervisão da execução de 
projetos, gerenciamento de obras e demais serviços relacionados a essas 
atividades. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Administração, em 24/03/2021. 1.2. Mudanças significativas no exercício: 
A performance e a posição patrimonial-financeira da Cia. foram impactadas 
pelos seguintes eventos ocorridos durante o ano de 2020: • A redução da 
atividade econômica, reflexo da pandemia do Coronavírus, na economia do 
país, causou redução no crescimento esperado nas atividades operacionais 
da Cia. para o ano, que se mantiveram alinhadas com o ano anterior. • A 
companhia cedeu créditos decorrentes de indenização por danos emergentes 
no Processo n° 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - Departamento de 
Infraestrutura de Transporte, registrando ganho de R$ 16 milhões no resultado 
operacional do ano. • O caixa gerado no ano foi utilizado para aumento das 
aplicações em ativos financeiros, fortalecendo a sólida liquidez da Companhia. 
1.3. Impactos da COVID: A grave crise econômica ocasionada pela pande-
mia do Coronavírus, embora tenha causado redução no crescimento esperado 
nas atividades operacionais da Cia., não afetou de forma significativa os resul-
tados do período. As oscilações no câmbio, devido a forte valorização do dólar 
americano frente ao real no ano, tiveram efeito positivo para a Cia., devido 
às suas aplicações em Ativos Financeiros no exterior, gerando o Resultado 
Financeiro líquido de R$ 2.639 na Controladora e R$ 4.179 no Consolidado 
(2019 - R$ 1.060 e R$ 1.938, respectivamente). Não houve alteração no perfil 
de pagamento de clientes, majoritariamente entidades de natureza pública, 
integrantes da Administração Pública. A Sondotécnica manteve o regime de 
home office e adotou os protocolos sanitários em seus escritórios do Rio de 
Janeiro e São Paulo, assim como o uso de reuniões virtuais e a redução de 
viagens, evitando a exposição de seus colaboradores e manterá tais medidas, 
enquanto durar a pandemia. 2. Como os números são calculados: Esta 
seção provê informações detalhadas sobre linhas das demonstrações finan-
ceiras. 2.1. Resultado do exercício: 2.1. a) Receita operacional líquida: 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Vendas brutas de produtos e serviços
Prestação de serviços 73.373 72.045 73.373 72.045

Impostos sobre vendas (9.052) (8.161) (9.052) (8.161)
Devoluções e Abatimentos (3) (282) (3) (282)
Receita líquida 64.318 63.602 64.318 63.602
As receitas de serviços são reconhecidas no resultado no momento em que 
satisfazem as obrigações de desempenho estabelecidas nos contratos com 
seus clientes, com base na medição das etapas de execução dos serviços 
contratados. Uma receita não é reconhecida quando há incerteza significativa 
na sua realização. 2.1. b) Custos e despesas por natureza

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Despesa de benefícios a empregados 29.508 28.484 29.508 28.484
Serviços de terceiros 26.968 22.599 26.986 22.601
Depreciação e amortização 1.905 1.628 1.906 1.628
Depesa com Veículos 1.593 1.456 1.593 1.456
Depesa Tributária 278 1.216 278 1.216
Outras despesas (receitas) a) (14.901) 4.674 (14.523) 5.500

45.351 60.057 45.748 60.885
Custo das vendas 46.347 43.269 46.347 43.269
Despesas administrativas 16.122 14.471 16.146 14.490
Outras despesas (receitas) a) (17.118) 2.317 (16.745) 3.126

45.351 60.057 45.748 60.885

a) Em outras despesas (receitas), está reconhecido o ganho decorrente de in-
denização por danos emergentes no Processo n° 0002331-97.2011.4.02.5101 
contra o DNIT - Departamento de Infraestrutura de Transporte, em que a Cia. 
obteve decisão judicial favorável que transitou em julgado em maio de 2020.
2.1. c) Resultado financeiro líquido Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Receita financeira

Rendimentos de aplicações financeiras 480 527 2.211 1.467
Rendimento de juros 662 760 662 760
Variações monetárias e cambiais ativas 5.936 4.071 5.936 4.071

Total da receita financeira 7.078 5.358 8.809 6.298
Despesa financeira

Variações monetárias e cambiais passivas (3.454) (3.809) (3.433) (3.832)
Despesas com juros (724) (102) (845) (102)
Despesas com juros de arrendamento (CPC 
06) (121) (231) (121) (231)
Despesas bancárias (140) (156) (231) (195)

Total da despesa financeira (4.439) (4.298) (4.630) (4.360)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 2.639 1.060 4.179 1.938
2.1. (d) Despesa com IR e contribuição Controladora Consolidado
 social 2020 2019 2020 2019
Lucro/Prejuízo antes do IR e contribuição social 22.728 4.605 22.749 4.655
Imposto calculado com base em alíquota legal 7.728 1.566 7.735 1.583

Resultados de controladas por equivalência 
 patrimonial (381) (213) - -
Despesas (receitas) não tributáveis (5.348) (21) (5.348) (21)
Compensação de prejuízo fiscal para o 
 qual 
 nenhum crédito fiscal - - - -

diferido havia sido reconhecido - (868) - (868)
Efeito de diferenças temporárias para os 
quais nenhum - - - -

imposto diferido foi anteriormente  
 reconhecido (371) (246) (739) (427)

Encargo fiscal 1.628 218 1.648 267
Despesa com IR e CS corrente 401 2.110 421 2.159
Despesa (receita) com IR e CS diferido 1.227 (1.892) 1.227 (1.892)

1.628 218 1.648 267
2.2. Ativos e passivos financeiros
2.2. (a) Caixa e equivalentes Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa

Recursos em caixa e depósitos bancários
No país 5.431 3.405 5.433 3.407
No exterior 320 346 2.771 441

Caixa e equivalentes de caixa 5.751 3.751 8.204 3.848
São apresentados como caixa e equivalentes de caixa os saldos mantidos em 
caixa e depósitos bancários à vista, realizáveis em até 90 (noventa) dias da 
data de aplicação, ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em 
um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. Estão registrados pelos valores de custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu va-
lor de mercado ou de realização. 2.2. b) Contas a receber: O quadro abaixo 
demonstra os valores que a Cia. tem a receber oriundos dos contratos com 
clientes, considerando serviços faturados e os serviços medidos até 31/12/20, 
consolidados em uma única nota explicativa para maior clareza (em 31/12/19 
esses valores eram divulgados em notas separadas):

Controladora Consolidado
Contas a receber de clientes 2020 2019 2020 2019

No país 28.885 30.602 28.885 30.602
Menos: provisão para impairment de contas
a receber de clientes (9.129) (11.414) (9.129) (11.414)

Contas a receber de clientes, 
líquidas 19.756 19.188 19.756 19.188
Circulante 10.706 9.724 10.706 9.724
Não circulante 9.050 9.464 9.050 9.464

19.756 19.188 19.756 19.188
O montante da perda por “impairment” (R$ 9.129 em 2020 e R$ 11.414 em 
2019) é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros, 
considerando a expectativa de recebimento da Administração, para títulos 

vencidos há mais que 180 dias. Em 31/12/20, contas a receber de clientes no 
total de R$ 9.129 (em 31/12/19 - R$ 11.414) estavam “impaired” e provisiona-
das, considerando a metodologia de perdas esperadas. Os valores em atraso 
estão sendo cobrados pela Administração da Cia., segundo a qual uma parce-
la deve ser recuperada durante os próximos anos, considerando que a maior 
parte desses clientes são entidades integrantes da Administração Pública.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial em 1º de janeiro (11.414) (9.782) (11.414) (9.782)
Reversão (constituição) de provisão 
para impairment de contas a receber 2.285 (1.632) 2.285 (1.632)

Saldo final em 31 de dezembro (9.129) (11.414) (9.129) (11.414)
Entre as ações de cobrança adotadas pela Administração, destacam-se con-
tatos telefônicos, envio de e-mails, envio de cartas de cobrança por escrito e 
notificações extrajudiciais. Dentre as medidas adotadas no ano de 2020 pela 
Cia. para recuperação de créditos, destacamos: • Acordo via procedimento de 
arbitragem, com a recuperação de R$ 3 milhões relativo ao contrato VLT_SUP 
no 208/14. • Ação de Rito Comum nº 0214628-07.2020.8.19.0001, na 4ª Vara 
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto

GEMEC/RCA 200.75/106 
de Fazenda Pública/RJ para cobrança de valores remanescentes a receber do 
contrato nº 70/12/INEA/DIRAM, firmado entre o Consórcio PCE Sondotécnica 
e o Instituto Estadual do Ambiente – INEA.
2.2. (c) Passivos de arrendamento

Efeito do IFRS 16 no Balanço Patrimonial em
Ativo Passivo

2019 2020 2019 2020
Circulante - - Circulante 1.634 1.533

Arrendamento 
Mercantil 1.634 1.533

Não Circulante 2.776 1.494 Não Circulante 1.213 34
Direito de Uso de 
 Arrendamento 2.776 1.494

Arrendamento 
 Mercantil 1.213 34
Patrimônio Lí-
quido (71) (73)
Resultados 
 Acumulados (71) (73)

Total 2.776 1.494 Total 2.776 1.494
A Cia. possui 8 contratos de arrendamentos em 31/12/20 (2019 - 13 contratos, 
sendo 7 contratos de aluguéis de imóveis e 1 contrato de leasing de hardware, 
reconhecidos em seu balanço patrimonial. Ativos de direito de uso: A movi-
mentação de saldos do ativo de direito de uso é evidenciada abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 2.776 3.495 2.776 3.495
Adição por novos contratos 172 611 172 611
Ajustes por remensuração
Despesa de amortização (1.454) (1.330) (1.454) (1.330)

Saldo dos ativos de direito de uso em  
 31 de dezembro 1.494 2.776 1.494 2.776
Passivos de arrendamento: A movimentação de saldos dos passivos de ar-
rendamento são apresentadas no quadro abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo em 1º de janeiro 2.847 3.495 2.847 3.495
Juros provisionados 127 231 127 231
Adição por novos contratos 144 527 144 527
Pagamentos (1.551) (1.406) (1.551) (1.406)

Saldo dos passivos de arrendamento  
 em 31 de dezembro 1.567 2.847 1.567 2.847
O cronograma de pagamentos está assim indicado:
Vencimento das prestações 2020 2019
Menos de 1 ano 1533 1634
Entre 1 e 2 anos 34 1213
Entre 2 e 5 anos
Acima de 5 anos   
Saldo dos passivos de arrendamento em 31/12/20 1.567 2.847
2.2. (d) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Controladora Consolidado
Títulos negociados no mercado - 2020 2019 2020 2019
 mantidos para negociação
Aplicações em Ações - Estados Unidos 1.241 996 2.440 1.135
Aplicações em Renda Fixa - Brasil 27.550 12.398 31.233 16.059

28.791 13.394 33.673 17.194
Menos parcela não circulante (1.241) (996) (2.440) (1.135)
Parcela Circulante 27.550 12.398 31.233 16.059
Em 2020, o aumento do saldo é explicado, principalmente, pela estratégia da 
Cia. em aplicar os fluxos de caixa obtidos no ano nestes instrumentos financei-
ros e pelos rendimentos obtidos ao longo do ano. 2.2. (e) Ativos financeiros 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

Aplicações em títulos de dívida (USD)  
 com juros fixos
variando de 3,2% a 12% e datas de 
 vencimento
 entre janeiro de 2021 e janeiro de 2030
(2019 - 4% a 8,5% e vencimento 
 entre dezembro de 2019 e janeiro 
 de 2030) 10.347 7.682 27.379 22.334

10.347 7.682 27.379 22.334
Menos parcela não circulante (10.347) (6.237) (22.662) (14.839)
Parcela circulante - 1.445 4.717 7.495
2.3. Ativos e passivos não financeiros: 2.3. (a) Tributos a recuperar:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019 

IRPJ e CSLL 451 3.221 451 3.221
PIS e COFINS 1.454 1.204 1.454 1.204
IRRF 990 182 997 182
Outros 278 14 769 417

3.173 4.621 3.671 5.024
2.3. (b) Obrigações fiscais e tributárias: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
PIS / COFINS 2.962 2.455 2.962 2.455
ISS 1.030 949 1.030 949
IRPJ/CSLL 391 1.856 392 1.859
Outros 598 591 598 591

4.981 5.851 4.982 5.854
2.3 (c) Tributos Diferidos:

Controladora Consolidado
Passivo diferido 2020 2019 2020 2019
Parcelas não recebidas em contratos de 
 longo prazo (i) (1.495) (1.162) (1.495) (1.162)
Variação Cambial 108 836 108 836
Provisão para perdas sobre créditos de  
clientes do setor privado e outras provisões 556 859 556 859
Ganhos de valor justo de ativos finan- 
 ceiros por meio de outros resultados 
abrangentes e variação cambial  
 de investimento no exterior (4.788) (3.089) (4.788) (3.089)

(5.619) (2.556) (5.619) (2.556)
(i) Exclusões temporárias relativas ao diferimento de resultados e parcelas não 
recebidas de contratos a longo prazo, conforme DL 1.598/77 e IN-SRF 21/79.

Ativo de imposto diferido

Ativos  
Finan- 

ceiros *

Perdas 
por im-

pairment 
e outras 

provisões

Lucros 
Diferi-

dos

Varia-
ções 

Cambiais Total
 Em 1º/01/19 1.646 1.646
  Creditado (debitado) à 
   demonstração do resultado 1.410 52 1.462
  Creditado (debitado) aos
    outros resultados abrangentes
  Creditado (debitado) diretamente ao 
   patrimônio 862 862
  Diferenças cambiais      
Em 31/12/19  1.410  836 2.246

Ativos  
Financei-

ros *

Perdas 
por im-

pairment 
e outras 

provisões

Lucros 
Diferi-

dos

Varia-
ções 

Cambiais Total
Passivo de imposto 
diferido
 Em 1º/01/19 2.529 551 1.592 4.672
  Debitado (Creditado) à 
   demonstração do resultado 430 430
  Debitado (Creditado) 
    aos outros resultados  
    abrangentes      (560) (560)
  Debitado (Creditado) 
   diretamente ao patrimônio
  Diferenças cambiais      
Em 31/12/19 3.089 551 1.162  4.802
Passivo de imposto diferido,    
posição líquida em 
 31/12/19 3.089 (859) 1.162 (836) 2.556
* Ganhos em ativos financeiros por meio de outros resultados abrangen-
tes e variação cambial de investimento no exterior.

Ativo de imposto diferido

Ativos  
Finan- 

ceiros *

Perdas 
por im-

pairment 
e outras 

provisões

Lucros 
Diferi-

dos

Varia-
ções 
Cam-
biais Total

 Em 1º/01/20 1.410 836 2.246
 Creditado (debitado) à 
  demonstração do resultado (303) (591) (894)
 Creditado (debitado) aos outros
  resultados abrangentes
 Creditado (debitado) diretamente
  ao patrimônio (137) (137)
 Diferenças cambiais      
Em 31/12/20  1.107  108 1.215

Ativos  
Finan- 

ceiros *

Perdas 
por im-

pairment 
e outras 

provisões

Lucros 
Diferi-

dos

Varia-
ções 
Cam-
biais Total

Passivo de imposto diferido
Em 1º/01/20 3.089 551 1.162 4.802
Debitado (Creditado) à 
 demonstração do 
resultado (333) (333)
Debitado (Creditado) 
 aos outros resultados 
 abrangentes (1.699) (1.699)
Debitado (Creditado) direta- 
 mente ao patrimônio
Diferenças cambiais       
Em 31/12/20 4.788 551 1.495  6.834
Passivo de imposto dife- 
 rido,posição líquida      
em 31/12/20 4.788 (556) 1.495 (108) 5.619
* Ganhos em ativos financeiros por meio de outros resultados abrangen-
tes e variação cambial de investimento no exterior.
2.3 (d) Investimento: Os investimentos relevantes em controladas são ava-
liados pelo método da equivalência patrimonial, conforme percentuais abaixo:

Controladora
2020 2019

Investimento em controladas
 Sondotécnica Tecnologia LTDA 3.691 3.656
 Sondotécnica International Co. 21.087 15.199

24.778 18.855

Em 31/12/20
Sondotécnica 

Tecnologia
Sondotécnica 
International

 Percentual de participação da Cia. na  
  controlada 99,31% 100,00%
 Total de ativos 3.694 21.174
 Total de passivos 1 87
 Patrimônio líquido 3.639 20.040
 Lucro líquido (prejuízo) 54 1.047
Em 31/12/19
 Percentual de participação da Cia. na  
  controlada 99,31% 100,00%
 Total de ativos 3.684 15.267
 Total de passivos 3 67
 Patrimônio líquido 3.533 14.698
 Lucro líquido (prejuízo) 148 502

Sondo- 
técnica  

Tecnologia

Sondo- 
técnica  

International Total
Saldo em 1º/01/19 3.509 13.653 17.162
 Participação nos lucros de controladas e 
  coligadas 147 479 626
 Variações cambiais 595 595
 Participação nos outros resultados 
  abrangentes de controladas  472 472
Saldo em 31/12/19 3.656 15.199 18.855

Sondo- 
técnica  

Tecnologia

Sondotéc-
nica  

International Total
Saldo em 1º/01/20 3.656 15.199 18.855
 Participação nos lucros de controladas 
  e coligadas 35 1.087 1.122
 Variações cambiais 4.374 4.374
 Participação nos outros resultados 
  abrangentes de controladas - 427 427
Saldo em 31/12/20 3.691 21.087 24.778
2.4 Patrimônio líquido: 2.4 (a) Capital social: O capital social subscrito e 
integralizado está representado por 856.000 ações ordinárias, 784.600 ações 
preferenciais classe “A” e 817.300 preferenciais classe “B”, todas sem valor 
nominal. As ações do capital social foram convertidas em abril de 2007 pelo 
fator de conversão de 1/5.000. As ações preferenciais não asseguram direito 
de voto e são inconversíveis em ações ordinárias.

Classe de Ações
Quantidade

Código Total em  
Tesouraria

em  
Circulação

Ações Ordinárias (ON) SOND3 856.000 - 856.000
Ações Preferenciais  
 Classe A (PA) SOND5 784.600 21.400 763.200
Ações Preferenciais  
 Classe B (PB) SOND6 817.300 5.300 812.000

Total 2.457.900 26.700 2.431.200
2.4 (b) Ações em tesouraria: Não houve movimentação de ações em tesou-
raria no período. A Cia. mantém em tesouraria 26.700 ações ao custo médio 
de R$ 39,24 (trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) por ação no mon-
tante total de R$ 1.048. 2.4 (c) Ajuste de avaliação patrimonial: Refere-
-se à variação cambial do investimento mantido na subsidiária no exterior, 
Sondotécnica International Co., assim como ao valor justo dos ativos finan-
ceiros avaliados por meio de outros resultados abrangentes mantidos pela 
Cia., conforme Nota 2.3 c). 2.4 (d) Reservas de lucros: Lucro a disposição 
da assembleia: Por decisão da AGO de 30/04/20, a Cia. optou por deliberar, 
dividendos referentes ao lucro do exercício de 2019 no montante de R$ 1.126. 
Com isso, o total de dividendos em 2019 foi de R$ 2.168, pagos em 31/08/20. 
Para o exercício findo em 2020, R$ 1.055 foram destinados à provisão para 
reserva legal e R$ 5.011 para a provisão dos dividendos mínimos obrigatórios, 
de acordo com o Estatuto da Cia. O saldo remanescente à disposição da as-
sembleia é de R$ 15.034. 2.4 (e) Dividendos: Quando aplicável, a proposta 
de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada pela 
Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo 
mínimo obrigatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos e juros 
sobre o capital próprio a pagar”, por ser considerada como uma obrigação 
legal prevista no estatuto social da Cia., entretanto, nos casos aplicáveis, a 
parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao dividendo mí-
nimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que 
se referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização 
para emissão das referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica 
“Dividendos e juros sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido. 2.5 Lucro 
por ação básico e diluído: Os resultados por ação (básico e diluído) foram 
calculados com base nos resultados dos períodos findos em 31/12/20 e 2019 
atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Cia., conforme 
detalhado abaixo.

Controladora
2020 2019

Resultado Líquido 21.100 4.387
Quantidade média ponderada de ações
Líquida de ações em tesouraria 2.431 2.431
Lucro por ações 8,67956 1,80461

3. Estimativas críticas e riscos: Esta seção apresenta os variados riscos aos 
quais está exposta a Companhia e demonstra como esses riscos poderiam 
impactar as demonstrações financeiras e performance da Companhia. 3.1 Es-
timativas críticas e julgamentos: As estimativas e os julgamentos contábeis 
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em ou-
tros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramen-
te serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão complementadas abaixo. Provisão para perdas esperadas do 
contas a receber de clientes: A provisão para créditos de liquidação duvido-
sa é constituída com base em premissas sobre o risco de inadimplência e nas 
taxas de perdas esperadas. A Cia. aplica julgamento para estabelecer essas 
premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base 
no histórico do cliente, nas condições existentes de mercado e nas estimativas 
futuras ao final de cada exercício. Detalhes sobre as principais premissas e 
dados utilizados são divulgados na Nota 2.2b). Provisão para contingên-
cias: A administração da Cia., com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências, a qual reflete os 
montantes das prováveis saídas de recursos para liquidação das obrigações 
de natureza trabalhista, tributária e cível. 3.2 Gestão de risco: A Cia. e suas 
controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, os 
quais estão registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender 
suas necessidades operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos fi-
nanceiros. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas 
para identificar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles 
de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As po-
líticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente 
para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Cia.. A 
contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de 
critérios gerenciais periodicamente revisados, que consideram requisitos de 
solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual 
são realizadas. As taxas utilizadas são compatíveis com as do mercado. Adi-
cionalmente, a Administração procede a uma avaliação tempestiva da posição 
consolidada da Cia., acompanhando os resultados financeiros obtidos, ava-
liando as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano 
de negócios definido e o monitoramento dos riscos aos quais está exposta. A 
Cia. apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumen-
tos financeiros: • Risco de moeda; • Risco do valor justo de ativos; • Risco de 
crédito; • Risco de liquidez. 3.2 (a) Risco de mercado e análise de sensibi-
lidade: Risco de moeda: A Cia. mantém operações em moeda estrangeira 
referentes a aplicações financeiras, conforme divulgado em notas explicativas, 
que estão sujeitas a exposição de riscos de mercado decorrentes de mudan-
ças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras. Qualquer flutuação 
da taxa de câmbio (dólar) pode aumentar ou reduzir os referidos saldos. A Cia. 
não realizou contratos derivativos para proteger a exposição cambial.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldos em R$ de instrumentos atrelados a moeda estrangeira
 Ativos
  Caixa e equivalentes de caixa 320 346 2.771 441
  Ativos financeiros ao valor justo  
 por meio do resultado 1.241 996 2.440 1.135
  Ativos financeiros ao valor justo por 
 meio de outros resultados abrangentes 10.347 7.682 27.379 22.334

11.908 9.024 32.590 23.910
 Exposição líquida (*) 11.908 9.024 32.590 23.910
Abaixo está demonstrada a análise de sensibilidade relativa à variação do 
dólar americano em relação ao real sobre os saldos de aplicações financeiras 
denominados nesta moeda. Para o cenário I foi considerado um aumento de 
5% sobre a cotação de R$ 5,1967 por US$ 1,00 para 31/12/20, sendo este ce-
nário considerado o mais provável. No cenário II foi considerada uma redução 
de 5% sobre a cotação de R$ 5,1967 por US$ 1,00 para 31/12/20.

Controladora Consolidado
Exercício findo  

em 31/12/20
Exercício findo  

em 31/12/20
Cenário I -  

aumento  
de 5%

Cenário II -  
redução  

de 5%

Cenário I -  
aumento  

de 5%

Cenário II -  
redução  

de 5%
Exposição cambial líquida
 (indexada ao USD)                     11.908 11.908 32.590 32.590
Taxa do US$ em 31/12/20           5,1967 5,1967 5,1967 5,1967
Taxa cambial estimada 
 conforme cenário de stress        5,4565 4,9369 5,4565 4,9369
Diferença entre as 
  taxas 0,2598 -0,2598 0,2598 -0,2598
Ganho (perda) 595 (595) 1.630 (1.630)
Risco do valor justo de ativos: Risco de que um instrumento financeiro flu-
tue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado são 
afetados por dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco de variação 
cambial. Os instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem 
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar e instru-
mentos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.

Controladora Consolidado

Fator de risco
Valores expostos  

em 31/12/19 25% 50%
Valores expostos  

em 31/12/19 25% 50%
Redução no preço das ações
 Ativos financeiros ao valor justo 
  por meio do resultado Variação do preço de ações 13.394 10.046 6.697 17.194 12.896 8.597
 Ativos por meio de outros resultados abrangentes Variação do preço de ações 7.682 5.762 3.841 22.334 16.751 11.167

21.076 15.808 10.538 39.528 29.647 19.764
 Efeito no lucro antes da tributação (5.268) (10.538) (9.881) (19.764)

Controladora Consolidado

Fator de risco
Valores expostos 

em 31/12/20 25% 50%
Valores expostos  

em 31/12/20 25% 50%
Redução no preço das ações
 Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
 resultado Variação do preço de ações 28.791 21.593 14.395 31.233 23.425 15.617
 Ativos por meio de outros resultados 
  abrangentes Variação do preço de ações 10.347 7.761 5.174 27.379 20.534 13.690

39.138 29.354 19.569 58.612 43.959 29.307
 Efeito no lucro antes da tributação (9.784) (19.569) (14.653) (29.305)
Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Cia. 
caso um cliente, ou contraparte em um instrumento financeiro, falhe em cum-
prir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos rece-
bíveis da Cia. de clientes. A Cia. está exposta ao risco de crédito em suas 
atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber) e 
de aplicação de recursos, incluindo depósitos em bancos e aplicações finan-
ceiras. Em 31/12/20, o valor máximo exposto pela Cia. ao risco de crédito 
corresponde ao valor contábil das contas a receber de clientes, demonstrado 
na nota explicativa 2.2 b). Quanto ao risco de aplicação de recursos, o valor 
exposto pela Cia. corresponde substancialmente às aplicações financeiras, 
conforme apresentado em notas explicativas. O risco de crédito nas ativida-
des operacionais da Cia. é administrado por normas específicas de aceitação 
de clientes, análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por 
cliente, os quais são revisados periodicamente. O monitoramento de dupli-
catas vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebimento. Ris-
co de liquidez e Gestão de Capital: Risco de liquidez é o risco de a Cia. 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista, ou com ou-
tro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, 
sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da 
Cia. A Cia. acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu 
capital através de um planejamento rigoroso, monitorando seus recursos fi-
nanceiros disponíveis, para o tempestivo cumprimento de suas obrigações. 
Para o exercício findo em 31/12/20 o ativo circulante da Cia. excedeu o pas-
sivo circulante em R$ 29.298 na controladora e R$ 40.565 no consolidado 
(2019 - R$ 18.615 e R$ 28.754, respectivamente). 3.3 Estimativa de valor 
justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas 
a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) 
no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. Os 
demais instrumentos financeiros, sendo os ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado, representado por títulos para negociação (Nota 2.2) 
e os ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (Nota 2.2) são categorizados no Nível 1, em que os preços são 
cotados em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. O valor justo 
dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos 
preços de mercado, cotados na data do balanço. 4. Itens não reconhecidos: 
Esta seção provê informações sobre itens que não estão reconhecidos nas 
demonstrações financeiras uma vez que não atendem (ainda) os requisitos 
para seu reconhecimento. 4.1 Contingências - perdas possíveis não pro-
visionadas: A administração da Cia., com base em informações de seus 
assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, entende 
que o saldo de R$ 2.494, na controladora e consolidado (2019 - R$ 2.755) é 
suficiente para cobrir as perdas prováveis com as ações judiciais e adminis-
trativas em andamento. 4.2 Contingências ativas - ganho provável: Dentre 
as causas ativas com ganho provável, destacam-se i) as ações de cobran-
ças convertidas em precatório dos Processos 0720981.36.1989.8.26.0053 e 
0417021-04.1996.826.0053, contra o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de São Paulo (DER), totalizando R$ 6.844 e ii) o valor em execu-
ção (iniciada em maio de 2020) referente ao pagamento dos juros devidos, 
reembolso de custas e despesas processuais (R$ 11.067) relativos ao Pro-
cesso 0002331-97.2011.4.02.5101, contra o Departamento de Infraestrutura 
de Transporte (DNIT). 5. Outras informações: Esta seção inclui outras in-
formações que devem ser divulgadas para cumprimento das exigências das 
normas contábeis e outros pronunciamentos. 5.1 Ativos dados em garantia:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Não circulante
Depósitos Judiciais 1.348 1.450 1.348 1.450

1.348 1.450 1.348 1.450
5.2 Principais políticas contábeis: 5.2 (a) Apresentação das demonstra-
ções financeiras: Base de apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais da Cia. (“demonstra-
ções financeiras”) foram elaboradas considerando todas as informações rele-
vantes da Cia., que correspondem àquelas utilizadas pela Administração na 
sua gestão, e preparadas de acordo com os padrões internacionais de relatórios 
financeiros (International Financial Reporting Standards - “IFRS”), implemen-
tados no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprova-
dos pela CVM (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela avaliação a valor justo de certos instrumentos 
financeiros, quando requerida pela norma. Demonstrações financeiras con-
solidadas: As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das 
demonstrações financeiras consolidadas. Controladas são todas as entidades 
(incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Cia. detém o controle. As 

controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para a Cia. A consolidação é interrompida a partir da data em que 
a Cia. deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos não realizados em 
transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não reali-
zados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de 
uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das con-
troladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com 
as políticas adotadas pelo Grupo. As demonstrações financeiras da controlada 
com operação no exterior são convertidas para Reais (R$) de acordo com as 
diretrizes do Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças 
nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações financeiras. Não há 
diferença entre o patrimônio líquido e resultado consolidado, constantes nas 
informações consolidadas, preparadas de acordo com as IFRS e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da controlado-
ra, constantes nas informações individuais preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. Deste modo, a Cia. optou por apresentar 
estas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. As infor-
mações das investidas estão relacionadas na tabela a seguir, cujos exercícios
sociais são coincidentes em relação ao da controladora: 

Participação - %
Empresas 31/12/20 31/12/19

Sondotécnica Internacional Co. 100 100
Sondotécnica Tecnologia Ltda. 99.31 99.31
5.2 (b) Empreendimentos controlados em conjunto: Acordos em conjunto 
são todas as entidades sobre as quais a Cia. tem controle compartilhado com 
uma ou mais partes. Os investimentos em acordos em conjunto são classifi-
cados como operações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos 
controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obri-
gações contratuais de cada investidor. As operações em conjunto são con-
tabilizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as 
obrigações contratuais da Cia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas e 
despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são 
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras.
Negócio em Conjunto Percentual
Consórcio SGP 50,75%
Consórcio PSG 33%
Consórcio Sondotécnica-Quanta-Engevix 45%
Consórcio Sondotécnica-Cobrape-CH2M 42%
Consórcio BR 101 20%
Consórcio Grupo Consultor 5 25%
Consórcio PCE - Sondotécnica (PCE) 50%
Consórcio PCESondotécnica (VLT) 50%
Consórcio Integração MT-Planservi/Sondotécnica 50%
Consórcio GSPV Linha 9 35%
Consórcio GSPV Linha 13 35%
Consórcio Supereng Barragens 28%
Consórcio Gerenciador Lapa-Lip 50%
Consórcio Supervisor Proinfra 48%
Consórcio HSPE - 10 30,8%
Consórcio Sondotécnica-Engefoto 60%
Consórcio Sondotécnica/Geohidro-SG 50%
Consórcio Sondotécnica - Geohidro T2 50%
Consórcio Sondotécnica - Geohidro TN 50%
5.2 (c) Partes relacionadas: Compras de produtos e serviços: 2020 2019
Compras de serviços
 Entidade controlada pelo pessoal-chave da administração 1.044 831
Arrendamento Mercantil
 Entidade controlada pelo pessoal-chave da administração 1.130 1.130

2.174 1.961
Serviços contratados prestados por entidade controlada pelo pessoal-chave 
da administração, com base em termos e condições normais. Arrendamento 
Mercantil pago a entidade controlada por pessoal-chave da administração re-
lativo aos aluguéis dos escritórios da sede da Cia. no Rio de Janeiro e da Filial 
em São Paulo, de acordo com os preços praticados pelo mercado. Remune-
ração do pessoal-chave da administração:

2020 2019
Salários, benefícios e encargos sociais 1.780 1.745
Benefícios de rescisão Não possui Não possui
Benefícios pós-emprego Não possui Não possui
Outros benefícios de longo prazo Não possui Não possui
Pagamento com base em ações Não possui Não possui
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. Anu-
almente, em AGO, é fixado o montante global mensal da remuneração dos 
Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Administração. 
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto

GEMEC/RCA 200.75/106 
Saldos do fim do exercício, devidos à partes relacionadas:

Arrendamento 
Mercantil

Salários e  
Encargos  
a Pagar

Dividendos  
a pagar

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Diretores e Conselho de  
 Administração 213 191 2.704 561
Entidade controlada  
 pelo pessoal-chave da 
 administração 1.256 2.392   429 89

1.256 2.392 213 191 3.133 650
Circulante 1.256 1.156 213 191 3.133 650
Não Circulante  1.236     

1.256 2.392 213 191 3.133 650
5.2 (d) Dividendos Propostos: Quando aplicável, a proposta de distribuição de 
dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada pela Administração da Cia. 
que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, é 
registrada como passivo na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital próprio 
a pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto 
social da Cia.; entretanto, nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e 
juros sobre capital próprio superior ao dividendo mínimo obrigatório, declarada 
pela Administração após o período contábil a que se referem às demonstra-
ções financeiras, mas antes da data de autorização para emissão das referi-
das demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos e juros 
sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados 
na Nota Explicativa nº 2.4 d). 5.2 (e) Ativos e passivos financeiros: Classifica-
ção: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de 
mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados 
abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo amortizado. A 
classificação depende do modelo de negócio da Cia. para gestão dos ativos 
financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos 
patrimoniais que não são mantidos para negociação no reconhecimento inicial 
e que a Cia. decidiu, de forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses 
investimentos são estratégicos e a Cia. considera essa classificação como 
sendo mais relevante. • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contra-
tuais consistem basicamente em principal e em juros e o objetivo do modelo 
de negócios da Cia. é atingido por meio da arrecadação de fluxos de caixa 
contratuais e da venda de ativos financeiros. A Cia. classifica os seguintes 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em tí-
tulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao custo amortizado; • 
Investimentos patrimoniais mantidos para negociação; e investimentos patri-
moniais para os quais a Cia. não optou por reconhecer ganhos e perdas por 
meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeiros mensurados 
ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado ou em ou-
tros resultados abrangentes. Para investimentos em instrumentos de dívida, 
isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é mantido. Para 
investimentos em instrumentos patrimoniais que não são mantidos para nego-
ciação, isso dependerá de a Cia. ter feito ou não a opção irrevogável, no reco-
nhecimento inicial, por contabilizar o investimento patrimonial ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes. A Cia. reclassifica os investimen-
tos em títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de 
tais ativos é alterado. Reconhecimento e desreconhecimento: Compras e ven-
das regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, 
data na qual a Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos fi-
nanceiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Cia. tenha transferido subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. Mensuração: No 
reconhecimento inicial, a Cia. mensura um ativo financeiro ao valor justo 
acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por 
meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisi-
ção do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. Os 
ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados, em sua totali-
dade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em paga-
mento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração subse-
quente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Cia. para gestão 
do ativo, além das características do fluxo de caixa do ativo. A Cia. classifica 
seus títulos de dívida de acordo com as três categorias de mensuração a se-
guir: • Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de 
caixa contratuais quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamen-
tos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas 
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas 
financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou 
perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e 
apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas 
cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em uma conta separa-
da na demonstração do resultado. • Valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes - os ativos que são mantidos para coleta de fluxos de caixa con-
tratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos de caixa repre-
sentam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao valor 

justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no valor contábil 
são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimen-
to dos ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e ganhos e perdas 
cambiais, os quais são reconhecidos na demonstração do resultado. Quando 
o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativos que haviam 
sido reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados do 
patrimônio líquido para o resultado e reconhecidos em outros ganhos/(per-
das). As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são regis-
tradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ganhos e as perdas cambiais são apresentados em outros ganhos/(perdas) e 
as despesas de impairment são apresentadas em uma conta separada na 
demonstração do resultado. • Valor justo por meio do resultado - os ativos que 
não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou de valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento 
em título de dívida que seja subsequentemente mensurado ao valor justo por 
meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em 
outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem. Instrumentos patrimo-
niais: A Cia. subsequentemente mensura, ao valor justo, todos os investimen-
tos patrimoniais. Quando a administração da Cia. escolher apresentar, ao va-
lor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais em outros resul-
tados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente dos ganhos e 
perdas ao valor justo para o resultado após a baixa do investimento. Os divi-
dendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no resultado, 
como outras receitas quando o direito da Cia. receber pagamentos é estabe-
lecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na demons-
tração do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a reversão 
dessas perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes não têm uma divulgação separada das 
outras mudanças no valor justo. Impairment: A Cia. avalia, em base prospec-
tiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida regis-
trados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido 
ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a rece-
ber de clientes, a Cia. faz uma avaliação individual, por cliente, dos recebí-
veis em aberto em cada período de reporte, levando em consideração a na-
tureza do cliente (público ou privado) e demais características (garantias re-
ais, por exemplo) para determinação da provisão para perdas esperadas de 
crédito. 5.2 (f) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: O 
ativo imobilizado, intangível, outros ativos não circulantes e os ativos circu-
lantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a 
existência de indício de perdas não recuperáveis. A administração efetuou 
análise de seus ativos conforme CPC 01 e constatou que não há indicadores 
de desvalorização dos seus ativos. 5.2 (g) Provisões: Reconhecidas para 
obrigações presentes (legais ou construtivas) resultantes de eventos passa-
dos, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liqui-
dação seja provável. As provisões para ações judiciais são reconhecidas 
quando a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segu-
rança. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado 
das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos 
advogados da Cia. O fundamento e a natureza das provisões para riscos 
cíveis, trabalhistas e fiscais estão descritos na Nota 4.1. 5.2 (h) IR e contri-
buição social: O IR e a Contribuição Social correntes são apurados dentro 
dos critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente: Impostos correntes: 
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os encargos de IR e Contribuição Social correntes são calculados com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data 
do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas 
pela Cia. nas declarações de renda com relação às situações em que a re-
gulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provi-
sões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às 
autoridades fiscais. O IR e a Contribuição Social do exercício corrente são 
calculados com base no lucro real nas alíquotas de 15% acrescida do adicio-
nal de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para IR e 9% sobre 
o lucro tributável para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Impostos 
diferidos: O IR e a Contribuição Social diferidos ativos são registrados com 
base em saldo de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da Contribuição 
Social e diferenças temporárias entre os livros fiscais e os contábeis, quando 
aplicáveis, considerando as alíquotas de 25% para o IR e de 9% para a Con-
tribuição Social. 5.2 (i) Novos pronunciamentos em vigor a partir de 1º/01/20: 
As seguintes normas foram alteradas, em 2020:

Norma O que mudou?

Alterações no 
CPC 15(R1)

Definição de negócios: As alterações do CPC 15 (R1) 
esclarecem que, para ser considerado um negócio, um 
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no 
mínimo, um input - entrada de recursos e um processo 
substantivo que, juntos, contribuam significativamente 
para a capacidade de gerar output - saída de recursos. 
Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem 
incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos 
necessários para criar outputs - saída de recursos.

Alterações no 
CPC 38, CPC 
40(R1) e CPC 48

Reforma da taxa de juros de referência: As alterações 
aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isen-
ções que se aplicam a todas as relações de proteção di-
retamente afetadas pela reforma de referência da taxa de 
juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se 
a reforma suscitar incertezas sobre o período ou o valor 
dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referên-
cia do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.

Alterações no 
CPC 26(R1) e 
CPC 23

Definição de material: As alterações fornecem uma 
nova definição de material que afirma, “a informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode 
influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários 
primários das demonstrações contábeis de propósito ge-
ral tomam como base nessas demonstrações contábeis, 
que fornecem informações financeiras sobre relatório 
específico da entidade”. As alterações esclarecem que a 
materialidade dependerá da natureza ou magnitude de 
informação, individualmente ou em combinação com ou-
tras informações, no contexto das demonstrações finan-
ceiras. Uma informação distorcida é material se poderia 
ser razoavelmente esperado que influencie as decisões 
tomadas pelos usuários primários.

Revisão no CPC 
00(R2)

Estrutura conceitual para relatório financeiro: Forne-
ce definições atualizadas e critérios de reconhecimento 
para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos im-
portantes.

Alterações no 
CPC 06(R2)

Benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para 
arrendatários em contratos de arrendamento: As al-
terações preveem concessão aos arrendatários na apli-
cação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modifi-
cação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os 
benefícios relacionados como consequência direta da 
pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um 
arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício 
relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma 
modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário 
que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança 
no pagamento do arrendamento resultante do benefício 
concedido no contrato de arrendamento relacionada ao 
Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança 
aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma 
modificação do contrato de arrendamento.

Nenhuma das alterações acima indicadas teve impacto significativo nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia.. A Cia. decidiu não 
adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração 
que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes. 5.3 Seguros: A 
política adotada pela Cia. é a de manter Cob. de seguros para os bens do imo-
bilizado em montante que considera satisfatório face aos riscos envolvidos. 
Montantes contratados e vigentes em 31/12/20: As premissas de risco adota-
das, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria e, conse-
quentemente, não foram examinadas pelos Auditores Independentes da Cia.

Ativo Segurado Modalidades Moeda Valor Segurado
Imobilizado Incêndio R$ 3.280
Imobilizado Veículos R$ 807
Responsabilidade Civil D&O R$ 5.000
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Fabio Bergman Daniel Bergman Sheila Bergman
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André Dias de Souza - Diretor 
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José Antonio Mazzoco - Diretor - CPF 694.078.608-25
Rosicléia Kidine Coelho - Contadora CRC RJ-083304/O-0  

CPF 954.567.087-87
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Aos Administradores e Acionistas da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Exa-
minamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (“Son-
dotécnica” ou “Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/20 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 expli-
cativas, 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, individual 
e consolidada, da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. em 31/12/20, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Principais assuntos de auditoria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e 
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Nossa auditoria foi planejada e executada considerando 
as operações e transações da Cia. e suas controladas ocorridas em 2020. Os Principais Assuntos de Auditoria, bem 
como nossa abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles do ano anterior, exceto pela 
inclusão do reconhecimento de ganho em ação judicial como um principal assunto de auditoria.
Reconhecimento de receita: 
Descrição do PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Conforme descrito na Nota 2.1 a), a 
Cia. contabiliza suas receitas de ser-
viços no momento em que satisfaz a 
obrigação de desempenho estabele-
cida nos contratos com seus clien-
tes, com base na medição das eta-
pas de execução de seus serviços. 
Considerando a relevância e julga-
mentos envolvidos na determinação 
do momento em que a receita deve-
ria ser reconhecida e ao impacto que 
eventuais mudanças nessa premis-
sa teriam sobre as demonstrações 
financeiras, consideramos esse as-
sunto significativo para a auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho, im-
plementação e efetividade dos controles internos chaves, adotados pela Cia. 
em relação à medição das etapas de execução de seus serviços; (ii) a obtenção 
de documentação suporte, incluindo as evidências de realização das medições 
de serviços, por amostragem; (iii) a análise dos contratos com clientes, por 
amostragem, e verificação que o reconhecimento de receita pela medição dos 
serviços está adequada aos termos contratuais e precedida de anuência formal 
dos clientes, no caso dos serviços faturados; (iv) o recálculo do reconhecimento 
de receita na data-base das demonstrações financeiras e reconciliação de rela-
tórios gerenciais com os saldos contábeis; (v) o confronto dos boletins de me-
dição com as notas fiscais emitidas e respectivas liquidações financeiras, por 
amostragem; e (vi) a avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações 
financeiras. Consideramos que os critérios adotados pela administração da Cia. 
para concluir sobre o momento de reconhecimento de receita, bem como as 
divulgações em notas explicativas, são apropriados e consistentes com as do-
cumentações apresentadas e evidências obtidas, em todos os aspectos rele-
vantes, no contexto das demonstrações financeiras.

Redução do valor recuperável de contas a receber
Descrição do PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Conforme Notas 2.2 b) às demonstrações finan-
ceiras, a Cia. possui, em 31/12/20, R$ 9.129 mil 
em títulos vencidos há mais de 180 dias da data de 
vencimento, que estavam impaired e provisiona-
dos, sendo parte significativa destes recebíveis 
devidos por estas entidades da Administração 
Pública. Considerando a relevância do contas 
a receber e o grau significativo de julgamento 
para determinação da provisão de perda espe-
rada, consideramos esse assunto como signifi-
cativo em nossa auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros: (i) a avaliação do de-
senho, implementação e efetividade dos controles internos chaves, 
adotados pela Cia. em relação à avaliação de risco, mensuração 
e reconhecimento contábil da provisão para perdas esperadas do 
contas a receber e outras contas a receber; (ii) leitura e análise de 
contratos de confissão de dívida, avaliação do estágio atual das 
negociações entre a Cia. e seus clientes e recálculo do ajuste a 
valor presente dos títulos com perspectiva de recebimento no LP, 
utilizado para determinação da provisão para perdas esperadas; 
e (iii) a avaliação das divulgações efetuadas nas demonstrações 
financeiras. Consideramos que os critérios e premissas adotados 
pela administração na mensuração da provisão para perdas espe-
radas do contas a receber e outras contas a receber, bem como as 
divulgações em notas explicativas, são apropriados e consistentes 
com as documentações apresentadas, em todos os aspectos rele-
vantes, no contexto das demonstrações financeiras.

Reconhecimento de ganho em ação judicial
Descrição do PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Conforme Notas 2.1 b) às demonstrações finan-
ceiras, no exercício findo em 31/12/20, a Cia. 
obteve o trânsito em julgado em decisão favo-
rável no processo judicial em que pleiteava in-
denização por danos emergentes por serviços 
prestados ao DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes). Considerando os 
termos da decisão judicial, transitada em julgado, 
e baseada na opinião de seus assessores legais 
independentes, a Administração concluiu que 
foram atendidos, em 2020, os requisitos para o 
reconhecimento do ganho de R$ 16.408 mil, re-
gistrados como outras receitas, líquido dos hono-
rários de advogados. Considerando a relevância 
do montante e do grau de julgamento envolvido 
na determinação do momento de reconhecimen-
to de um ganho em processo judicial, estabelece-
mos esse assunto como foco de nossa auditoria.

Nossos procedimentos incluíram, entre outros: (i) a avaliação da 
razoabilidade das estimativas e critérios adotados pela Administra-
ção para determinar o momento do reconhecimento do ganho, na 
ação judicial a leitura e análise, com apoio dos nossos especialis-
tas em assuntos legais, dos documentos relacionados a decisão 
judicial de trânsito em julgado para entendimento do mérito e da 
argumentação que orientou o reconhecimento do ganho, na ação 
judicial; (ii) o confronto do total do ganho registrado nas demons-
trações financeiras e registros contábeis; (iii) a avaliação sobre se 
as divulgações referentes à causa foram adequadamente incluídas 
em nota explicativa. Com base nas evidências obtidas por meio 
dos procedimentos acima descritos, consideramos que os critérios 
e premissas adotados pela Administração para a determinação 
dos efeitos contábeis da ação judicial contra o DNIT, assim como 
divulgações em notas explicativas, são razoáveis em todos os 
aspectos relevantes no contexto das demonstrações financeiras.

Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor 
adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/20, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado 
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Cia. 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 Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 Cia. e suas controladas. • 
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 Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos 
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os 
benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 24/03/21. Mazars Auditores Independentes - CRC 
2SP023701/O-8 F - RJ; Rodrigo de A. Albuquerque - Contador CRC CE019775/O-9 T-RJ.
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RELATÓRIO DA DIRETORIARELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BALANÇOS pATRIMONIAIS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2020 DE 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO ExERcícIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por lote de mil ações)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS ExpLIcATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1 cONTExTO OpERAcIONAL - A Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Socie-
dade”) está domiciliada no Brasil com sede na Rua Francisco Eugênio, 329, 
São Cristóvão, Cidade do Rio de Janeiro – RJ. A Sociedade atua na distribui-
ção de derivados de petróleo e produtos correlatos, e através de suas controla-
das e coligadas, atuam na prestação de serviços de transporte e lojas de con-
veniência (“Ipiranga”). Por meio de controladas atua também no segmento de 
distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP (“Ultragaz”) e no comércio de 
medicamentos, produtos de higiene, beleza e cosméticos, e no comércio de 
medicamentos, produtos de higiene, beleza e cosméticos (“Extrafarma”). a. Es-
clarecimentos sobre os impactos da COVID-19 - A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou pandemia do coronavírus (COVID-19) em 11 de março 
de 2020. Diante desse cenário, a Ultrapar constituiu Comitê de Crise para 
acompanhamento e monitoramento dos principais riscos e potenciais impactos 
e adoção de medidas preventivas e emergenciais para mitigar os efeitos da 
pandemia. Todas as atividades das empresas controladas pela Sociedade são 
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o en-
frentamento da pandemia. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos 
primeiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de supri-
mentos, foram efetivas para manterem as atividades das controladas em ope-
ração, garantindo a entrega dos serviços essenciais para a população e preser-
vando a saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto 
até que ponto as informações financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda 
possam ser afetadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da 
pandemia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades eco-
nômicas, bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em 
resposta à crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, 
projeções e testes de redução ao valor recuperável, podem ser impactadas 
pela pandemia e podem afetar adversamente a posição financeira da Socieda-
de e de suas controladas. Impactos operacionais - As medidas implementa-
das de isolamento social, restrições à movimentação de pessoas e a operação 
de certos negócios impactaram de forma significativa a atividade econômica no 
Brasil. A Sociedade foi impactada pela crise em função das medidas de isola-
mento e distanciamento social. Em abril, os volumes vendidos de ciclo Otto e 
diesel registraram uma queda de 37% e 17%, respectivamente, em compara-
ção ao mesmo período do ano anterior. Em maio e junho os volumes vendidos 
registraram importante e gradual recuperação em relação a abril. Adicional-
mente, a forte volatilidade nos preços de petróleo e derivados a partir do final 
de março, combinada com uma queda abrupta no preço do etanol em abril, 
ocasionaram perdas significativas de estoque no segundo trimestre. Para miti-
gar esses efeitos, a Sociedade agiu prontamente com iniciativas para conten-
ção de caixa e redução de despesas em diversas áreas, que possibilitaram a 
redução das despesas gerais, administrativas e de vendas em 32% na compa-
ração anual. O nível de inadimplência registrado apresentou ligeiro aumento e 
manteve-se em patamares regulares para o período. No terceiro trimestre, ob-
servou-se uma evolução gradual nos volumes vendidos de combustíveis ao 
longo do trimestre e uma melhora no ambiente operacional, que possibilitou 
uma recuperação significativa dos resultados em relação ao segundo trimestre. 
No quarto trimestre, o volume vendido foi 5% maior que o terceiro trimestre, 
com crescimento de 18% no ciclo otto, fruto da recuperação gradual ao longo 
dos meses, atenuado pela redução de 5% no diesel. A Ultragaz apresentou no 
segundo trimestre queda no volume vendido no segmento granel, em função 
da menor demanda das indústrias e de pequenas e médias empresas, que fo-
ram diretamente impactadas pelas medidas de isolamento social. No entanto, 
esse efeito foi compensado pelo aumento nas vendas no segmento envasado, 
em razão da maior demanda de GLP para uso residencial. Na parte de custos 

e despesas, a Ultragaz incorreu em gastos adicionais com fretes, devido à ne-
cessidade de retiradas de GLP em polos de abastecimento mais distantes, 
materiais de proteção e contratação de mão de obra temporária, além de diver-
sas doações para hospitais de campanha e comunidades carentes. Não houve 
registro de aumento de inadimplência no período. No segundo semestre, a Ul-
tragaz teve uma recuperação no volume do segmento granel, impulsionada 
pela retomada da indústria, enquanto as vendas no segmento envasado conti-
nuaram retornando gradualmente a patamares pré-pandemia. A Extrafarma 
apresentou queda no faturamento de aproximadamente R$ 45 milhões no se-
gundo trimestre, principalmente em função do fechamento temporário de lojas 
localizadas em shoppings e da redução do fluxo de clientes nas lojas que per-
maneceram abertas. Em contrapartida, esta queda foi parcialmente compensa-
da pelo rápido reforço ou expansão das operações de vendas por meio de ca-
nais como delivery e parcerias com aplicativos de entrega. Adicionalmente, a 
aprovação da Medida Provisória nº 936 pelo Governo Federal, envolvendo a 
suspensão de contratos e redução temporária de salários, bem como outras 
iniciativas internas de ganho de produtividade, contribuíram para uma redução 
de despesas no patamar de R$ 8 milhões, minimizando o impacto no resultado 
do segundo trimestre. No terceiro trimestre, a Extrafarma reabriu as lojas loca-
lizadas em shoppings, contribuindo com um aumento no faturamento e diluição 
dos custos em relação ao segundo trimestre. Durante o quarto trimestre, as 
lojas localizadas em shoppings permaneceram com fluxo de pessoas aquém 
do período pré-pandemia. Principais riscos e medidas associadas - Risco 
de crédito – a Sociedade implementou um pacote de ajuda para revendedores 
Ipiranga, incluindo antecipação dos créditos das vendas pelo aplicativo Abaste-
ce Aí, postergação de pagamentos de aluguéis e financiamentos e suspensão 
temporária de cláusulas de performance de volume. Essas ações amenizaram 
os impactos da pandemia sobre a condição financeira de seus clientes e, por 
consequência, mitigaram seus potenciais efeitos sobre as taxas de inadimplên-
cia da Ipiranga, que se mantiveram nos mesmos patamares de 2019. Risco de 
redução ao valor recuperável de ágios e intangíveis de vida útil indefinida – a 
Sociedade e suas controladas revisaram as projeções utilizadas nos testes de 
redução ao valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades gerado-
ras de caixa, considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de redu-
ção ao valor recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento de 
provisão para perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de ati-
vos fiscais diferidos – a Sociedade e suas controladas realizaram estudo técni-
co de viabilidade de realização de créditos fiscais diferidos, considerando as 
projeções mais recentes aprovadas pelo Conselho de Administração para cada 
segmento de negócios e não identificou necessidade de baixas para o período 
findo em 31 de dezembro de 2020. Riscos em instrumentos financeiros – o 
aumento da volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resulta-
dos financeiros conforme análises de sensibilidades. Risco de liquidez – com o 
objetivo de reforçar a liquidez e posição de caixa da Sociedade, tendo em vista 
a incerteza gerada pela pandemia, no início de abril de 2020, a Sociedade e 
suas controladas contrataram R$ 480 milhões em novos financiamentos com 
vencimento em um ano. Desse total, R$ 300 milhões foram obtidos por meio de 
emissão de notas promissórias com crédito em abril, sendo R$ 480 milhões li-
quidado antecipadamente em novembro de 2020. Além disso, como medida de 
contenção de caixa, a Sociedade anunciou em abril a redução de até 18% em 
seu plano de investimentos para 2020. Como consta no Estatuto Social, os di-
videndos mínimos obrigatórios serão pagos após a divulgação dos resultados 
do ano. A administração da Sociedade e de suas controladas manteve a disci-
plina no controle de custos e despesas para preservação de caixa em todos os 
negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer o cresci-
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Ativo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 965.285 621.676
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 2.598.418 1.326.129
Contas a receber de clientes 1.553.826 2.079.295
Financiamentos a clientes 502.965 427.511
Estoques 1.700.116 1.828.708
Tributos a recuperar 605.923 676.197
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 82.990 90.804
Dividendos a receber 3.434 1.601
Demais contas a receber 4.003 4.303
Despesas antecipadas 33.761 47.696
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 476.076 462.840

Total do ativo circulante 8.526.797 7.566.760
Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 457.534 189.479
Contas a receber de clientes 19.380 11.082
Financiamentos a clientes 401.968 359.193
Sociedades relacionadas 16.082 32.040
Imposto de renda e contribuição social diferidos 182.409 128.231
Tributos a recuperar 710.727 216.159
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 69.076 -
Depósitos judiciais 135.993 136.516
Demais contas a receber 1.079 1.117
Despesas antecipadas 32.161 45.903
Ativos de contratos com clientes - direitos de 
  exclusividade 1.222.293 996.464
Total do ativo realizável a longo prazo 3.248.702 2.116.184
Investimentos em:
Controladas 4.873.511 4.398.105
Empreendimentos controlados em conjunto 131.366 126.942
Coligadas 31.801 32.274

5.036.678 4.557.321
Ativos de direito de uso, líquido 1.077.291 1.007.405
Imobilizado, líquido 2.348.060 2.412.405
Intangível, líquido 375.459 392.815
Total do ativo não circulante 12.086.190 10.486.130
Total do ativo 20.612.987 18.052.890

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
derivativos de proteção 541.116 257.293
Debêntures 1.693.468 231.077
Fornecedores 3.698.091 1.226.734
Fornecedores - convênio 923.349 424.422
Salários e encargos sociais 65.369 89.379
Obrigações tributárias 96.030 93.918
Dividendos propostos a pagar 95.907 -
Imposto de renda e contribuição social a pagar 13.180 116.956
Benefícios pós-emprego 15.585 15.681
Provisão para retirada de tanques 4.267 3.847
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 13.099 14.542
Arrendamentos a pagar 100.978 94.367
Demais contas a pagar 99.478 98.282
Receita diferida 15.424 25.096
Total do passivo circulante 7.375.341 2.691.594

Não circulante
Financiamentos 1.178.383 2.130.841
Debêntures 3.778.063 5.305.339
Sociedades relacionadas 698 816
Benefícios pós-emprego 98.667 108.805
Provisão para retirada de tanques 49.168 47.395
Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas 108.031 139.575
Arrendamentos a pagar 635.701 534.957
Demais contas a pagar 63.987 72.821
Total do passivo não circulante 5.912.698 8.340.549

patrimônio líquido
Capital social 4.050.000 4.050.000
Instrumento patrimonial outorgado 12.575 10.627
Reserva de reavaliação 7.041 7.113
Reservas de lucros 2.898.638 2.663.975
Ajustes de avaliação patrimonial 152.173 159.783
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios 204.521 129.249

Total do patrimônio líquido 7.324.948 7.020.747
  

Total do passivo e do patrimônio líquido 20.612.987 18.052.890

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 64.352.164 73.679.913
Custos dos produtos vendidos e dos serviços 
  prestados (62.432.079) (70.768.264)

Lucro bruto 1.920.085 2.911.649
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (966.334) (1.021.897)
Reversão (perdas) estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa 1.287 (23.163)
Gerais e administrativas (550.019) (663.775)
Resultado na venda de bens 30.935 (403)
Outros resultados operacionais, líquidos (11.923) 103.012

Lucro operacional 424.031 1.305.423
Equivalência patrimonial 395.466 (248.293)

Lucro antes do resultado financeiro, 
  imposto de renda e contribuição social 819.497 1.057.130
Receitas financeiras 271.874 240.693
Despesas financeiras (366.975) (614.611)
Resultado financeiro líquido (95.101) (373.918)

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 724.396 683.212
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (164.522) (286.126)
Diferido 57.343 (31.406)

(107.179) (317.532)
Lucro líquido do exercício 617.217 365.680
Lucro líquido por lote de mil ações do 
  capital social (média ponderada anual) - R$ 2,75 1,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 617.217 365.680
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades 
  controladas, controladas em conjunto e coligadas (395.466) 248.293
Amortização de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade 285.902 351.990
Amortização de ativos de direito de uso 168.194 156.880
Depreciações e amortizações 271.686 248.246
Juros, variações monetárias e cambiais 250.099 737.835
Imposto de renda e contribuição social diferidos (57.343) 31.406
Resultado na venda de bens (30.935) 403
Perdas (reversão) estimadas de crédito de liquidação 
  duvidosa (1.287) 23.163
Provisão para perda em estoques (2.074) (127)
Provisão para benefício pós-emprego (923) 3.395
Instrumento patrimonial outorgado - 1.276
Provisão de descarbonização - CBIO 124.287 -
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (984) -
Demais provisões e ajustes (1.532) 659

1.226.841 2.169.099
(Aumento) redução no ativo circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes 470.608 258.164
Estoques 128.592 (442.294)
Impostos a recuperar 78.088 (326.301)
Dividendos recebidos de controladas e 
  empreendimentos controlados em conjunto 185.162 161.942
Demais contas a receber 300 15.159
Despesas antecipadas (39.802) (15.945)
Aumento (redução) no passivo circulante
Fornecedores 2.777.244 80.908
Salários e encargos sociais (24.010) (389)
Obrigações tributárias 2.112 (7.223)
Imposto de renda e contribuição social (28.057) 130.943
Benefícios pós-emprego (96) (7.937)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas - (33.223)
Demais contas a pagar (3.103) 26.823
Receita diferida (9.672) 6.630
(Aumento) redução no ativo não circulante
Contas a receber e financiamentos a clientes (51.073) (22.980)
Depósitos judiciais 523 (10.275)
Demais contas a receber 38 (125)
Impostos a recuperar (563.644) (54.173)
Despesas antecipadas 30.333 (421)
Aumento (redução) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego 96 (8.277)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas - 37.869
Demais contas a pagar (8.834) 13.719
Aquisição de CBIO (125.345) -
Pagamentos de ativos de contratos com clientes 
  - direitos de exclusividade (351.233) (326.641)
Pagamentos de contingências (32.003) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (75.719) (13.987)
caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 3.587.346 1.631.065
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (869.912) (217.905)
Aporte de capital em controladas (285.816) (252.973)
Aporte de capital em empreendimentos controlados 
  em conjunto - (79.124)
Aquisição de imobilizado (187.251) (241.745)
Aquisição do intangível (71.081) (62.727)
Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso - (22.452)
Receita com a venda de bens 108.139 11.227
caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (1.305.921) (865.699)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos e debêntures
Captação 478.202 -
Amortização (1.758.697) (1.582.591)
Juros pagos (315.671) (1.148.832)
Contraprestação de arrendamento (150.688) (142.987)
Dividendos pagos (206.802) (326.199)
Aumento de capital - 1.450.000
Sociedades relacionadas 15.840 (5.390)
caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (1.937.816) (1.755.999)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa     343.609 (990.633)
caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 621.676 1.612.309
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 965.285 621.676
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos 
  a pagar 209.871 28.910
Adições em ativos de contratos com clientes - 
  direitos de exclusividade 193.040 -
Fundo de reversão - previdência privada 10.302 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Reserva de  
reavaliação  

de controladas Legal
Retenção  
de lucros

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial
Lucros  

acumulados
Dividendos  
adicionais

Patrimônio  
líquido  

total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 2.076.569 3.957 7.189 401.493 2.747.402 179.202 - - 5.415.812
Lucro líquido do exercício - - - - - - 365.680 - 365.680
Outros resultados abrangentes:
(Ganhos) Perdas atuariais de benefícios 
  pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social
Próprio - - - - - (10.916) - - (10.916)
Controladas - - - - - (8.902) - - (8.902)
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda 
  e contribuição social
Próprio - - - - - 430 - - 430
Controladas - - - - - (31) - - (31)
Resultado abrangente do exercício - - - - - (19.419) 365.680 - 346.261
Aumento de capital com reservas 523.431 - - - (523.431) - - - -
Aumento de capital em dinheiro 1.450.000 - - - - - - - 1.450.000
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - 5.394 - - - - - - 5.394
Instrumento patrimonial outorgado próprio             - 1.276 - - - - - - 1.276
Realização da reserva de reavaliação - - (76) - - - 76 - -
Imposto de renda e contribuição social 
  sobre a realização da reserva de 
  reavaliação de controladas - - - - - - 4 - 4
Transferência para retenção de lucros - - - - 80 - (80) - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 18.284 - - (18.284) - -
Dividendos intermediários (R$ 0,8821 
  por lote de mil ações) - - - - - - (198.000) - (198.000)
Dividendos propostos a pagar 
  (R$ 0,1167 por lote de mil ações) - - - - - - (129.249) 129.249 -
Retenção de resultados - - - - 20.147 - (20.147) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 4.050.000 10.627 7.113 419.777 2.244.198 159.783 - 129.249 7.020.747
Lucro líquido do exercício - - - - - - 617.217 - 617.217
Outros resultados abrangentes
(Ganhos) Perdas atuariais de benefícios 
  pós-emprego, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social
Próprio - - - - - 6.156 - - 6.156
Controladas - - - - - (13.947) - - (13.947)
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda 
  e contribuição social
Próprio - - - - - 41 - - 41
Controladas - - - - - 140 - - 140
Resultado abrangente do exercício - - - - - (7.610) 617.217 - 609.607
Instrumento patrimonial outorgado de 
  controladas - (100) - - - - - - (100)
Instrumento patrimonial outorgado próprio               - 2.048 - - - - - - 2.048
Transações com sócios - perda em 
  variação de partipação acionária de 
  controlada - - - - - - (1.189) - (1.189)
Transações com sócios - ganho (perda) 
  em dividendos ações preferenciais de 
  controladas - - - - - - (996) - (996)
Realização da reserva de reavaliação - - (72) - - - 72 - -
Imposto de renda e contribuição social 
  sobre a realização da reserva de 
  reavaliação de controladas - - - - - - (13) - (13)
Transferência para retenção de lucros - - - - (2.126) - 2.126 - -
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendo adicionais - - - - - - - (129.249) (129.249)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 30.861 - - (30.861) - -
Dividendos intermediários 
  (R$ 0,3564 por lote de ações) - - - - - - (80.000) - (80.000)
Dividendos minimos propostos a pagar 
  (R$ 0,4272 por lote ações) - - - - - - (95.907) - (95.907)
Dividendos adicionais (R$ 0,9111 por 
  lote ações) - - - - - - (204.521) 204.521 -
Retenção de resultados - - - - 205.928 - (205.928) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 4.050.000 12.575 7.041 450.638 2.448.000 152.173 - 204.521 7.324.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, 
  exceto aluguéis e royalties 67.723.049 77.225.873
Abatimentos, descontos e devoluções (1.418.788) (1.296.345)
Reversão (perdas) estimadas de 
  créditos de liquidação duvidosa 1.287 (23.163)
Amortização de ativos de contratos com 
  clientes - direitos de exclusividade (285.902) (351.990)
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais, líquidos 19.012 102.610

66.038.658 75.656.985
Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas (5.681) (68.278)
Custos das mercadorias, produtos e 
  serviços vendidos (63.410.193) (71.817.014)
Materiais, energia, serviços de 
  terceiros e outros (884.840) (915.569)

(64.300.714) (72.800.861)
valor adicionado bruto 1.737.944 2.856.124
Retenções
Depreciações e amortizações (439.880) (405.126)
valor adicionado líquido produzido 
  pela Sociedade 1.298.064 2.450.998
valor adicionado recebido em transferência
Equivalência patrimonial 395.466 (248.293)
Receitas financeiras 271.874 240.693

667.340 (7.600)
valor adicionado total a distribuir 1.965.404 2.443.398
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 359.405 18 406.450 17
Impostos, taxas e contribuições 806.668 42 1.219.548 50
Despesas financeiras e aluguéis 182.114 9 451.720 18
Dividendos 80.000 9 198.000 8
Lucros retidos 537.217 22 167.680 7
valor adicionado distribuído 1.965.404 100 2.443.398 100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 617.217 365.680
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros próprio,
  líquido de imposto de renda e contribuição social                    41 430
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros de 
  controladas, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social 140 (31)
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
(Ganhos) perdas atuariais de benefícios pós-emprego 
  próprio, líquido de imposto de renda e contribuição social    6.156 (10.916)
(Ganhos) perdas atuariais de benefícios pós-emprego 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
  contribuição social (13.947) (8.902)
Resultado abrangente do exercício 609.607 346.261

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores 
Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da 

sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

mento sustentável do negócio.
2 RESuMO DAS pRINcIpAIS pRÁTIcAS cONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societá-
ria brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As práticas contábeis 
descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade e suas controladas de manei-
ra consistente em todos os exercícios apresentados.a) O resultado é apurado 
pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são demonstrados 
pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) Os ativos de 
contratos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes 
registrados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da 
receita de vendas no resultado conforme as condições estabelecidas no contra-
to (prazo médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à 
medida que ocorrem mudanças nos termos dos contratos. d) Os investimentos 
em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas são 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial e os demais estão demons-
trados ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas. e) O ativo de 
direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presen-
te das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de 
arrendamento. A amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resul-
tado ao longo da vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros 
e líquido dos pagamentos de arrendamento realizados. Os juros são reconheci-
dos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do 
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço 
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contra-
to, o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado, considerando, se 
for o caso, as sanções previstas em cláusulas contratuais. f) O imobilizado é 
registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros 
incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acu-
mulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recu-
perável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consi-
deração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível 
compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortiza-
dos conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os de-
mais ativos e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, 
acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos ou encargos e variações mone-
tárias e cambiais incorridos. A autorização para a emissão destas demonstra-
ções financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 29 de 
março de 2021.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNcIAMENTOS EMITIDOS pELO cpc - Não exis-
tem normas, emendas às normas e interpretações aos IFRS emitidos pelo 
IASB que sejam efetivas e que poderiam ter impacto significativo nas demons-
trações financeiras de 31 de dezembro de 2020 que não tenham sido adotadas 
pela Sociedade.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - O capital social em 2020 e 2019 
é composto por 224.467.228.244 ações escriturais e nominativas sem valor 
nominal, sendo 86.286.548.365 ações ordinárias e 138.180.679.879 ações 

NOTAS ExpLIcATIvAS àS DEMONSTRAÇõES fINANcEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

preferenciais. Em 30 de abril de 2019, houve aumento de capital em dinheiro no 
montante de R$ 1.450.000 e através de reservas de lucros no montante de R$ 
523.431, sem alteração na quantidade de ações. b. Instrumentos patrimonial 
outorgado - A Sociedade possui novo plano de incentivo baseado em ações, 
que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordi-
nárias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reser-
va de reavaliação - A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos de 
controladas e é realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações 
dos respectivos bens reavaliados das controladas, considerando-se, ainda, os 
efeitos tributários constituídos por essas controladas. d. Reservas de lucros - 
Capital de giro, conservação e melhoramento das instalações - O Estatuto 
Social da Sociedade determina que o saldo remanescente na conta de lucros 
acumulados, após as distribuições do resultado conforme Lei das Sociedades 
por Ações, deverá ser destinado à reserva para capital de giro, conservação e 
melhoramento das instalações, até o limite do capital social. Os eventuais ex-
cessos serão incorporados ao capital social por ocasião da Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício. d.1 Reserva 
legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do 
seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do ca-
pital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para ab-
sorção de prejuízos, porém não pode ser usada para distribuição de dividen-
dos. d.2 Reserva de retenção de lucros - É destinada à aplicação em 
investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, 
produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade 
com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a parcela do 
lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavaliação. e. Ajus-
tes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas atuariais referentes a 
benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário inde-
pendente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avalia-
ção patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não se-
rão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) Os ganhos e perdas 
com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio referentes a compromis-
sos firmes e transações futuras altamente prováveis designados como hedge 
de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido 
são reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) As diferenças 
entre o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através 
de outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos 
rendimentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimô-
nio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas re-
gistrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocor-
ra a liquidação da aplicação financeira. (iv) A Sociedade reconhece nesta 
rubrica o efeito das mudanças na participação de não controladores em contro-
ladas que não resultam na perda de controle. Esse valor correspondente a di-
ferença entre o montante pelo qual a participação dos não controladores tenha 
sido ajustada e o valor justo da contraprestação recebida ou paga e representa 
uma transação com acionistas. f. Dividendos e destinação do resultado do 
exercício - Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo míni-
mo anual de 30% do lucro líquido, após destinar 5% para reserva legal, calcu-
lado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre 
o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no 

patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Os dividen-
dos propostos a pagar em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 
146.199 destinados ao pagamento dos juros sobre capital próprio no montante 
de R$ 120.000 (R$ 0,5346 por lote de mil ações) e o saldo remanescente dos 
dividendos no montante de R$ 26.199, foram aprovados pelos Diretores em 21 
de fevereiro de 2019, pagos a partir desta data, tendo sido ratificados em AGO 
de 30 de abril de 2019. A proposta de dividendos e de destinação do resultado 
do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita 
à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício atribuível aos acionistas da Ipiranga 617.217
Reserva legal (5% do lucro líquido) 30.861
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 586.356
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) 175.907
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 204.521
Reserva legal (5% do lucro líquido) 30.861
Reserva de retenção de lucros 205.928
Total da destinação do lucro líquido 617.217
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (30% do lucro 
  líquido após reserva legal) 175.907
(-) Dividendos intermediários (R$ 0,3564 por lote de mil ações) (80.000)
Dividendos mínimos a pagar (R$ 0,427264 por lote de mil 
  ações) – Passivo circulante 95.907
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 
  (R$ 0,911140 por lote de mil ações) - Patrimônio Líquido 204.521
Total de dividendos propostos 300.428
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -
Provisões 302.709
Pagamentos (206.802)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 95.907
5 LucRO pOR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numera-
dores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por ação. Não existe dife-
rença entre o lucro básico e diluído por ação em todos os exercícios apresen-
tados.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro básico e diluído por ação
Lucro líquido da Sociedade 617.217 365.680
Média ponderada das ações em circulação (em 
  milhões) 224.467 224.467
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - 
  R$ (ações ordinárias e preferenciais) 2,75 1,63

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 317,319 E 321 – D,
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2169 -
E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em face de
MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº

09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0022147-
85.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juíza Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 11/05/2021 às 13:00h, e
não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para
venda pela melhor oferta será no dia 18/05/2021 às 13:00h, onde
o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação,
sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente através
do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e
as propostas para arrematação de forma parcelada serão
recebidas exclusivamente através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO:
Conforme o Laudo de Avaliação Indireta de fls. 283/284:
APARTAMENTO Nº 201, BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE
MESQUITA, 280, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO
10º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.737 E NA
PREFEITURA SOB O Nº 1.254.301-3 E CL Nº 06638-1. MEDINDO
83m². DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze)
andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas,
três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs,
construção do ano de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área
edificada de 83m², conforme disposto no Carnê do IPTU de 2019
e direito a uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Possui
Três quartos, com uma suíte, banheiro social, cozinha e
dependências de empregada, conforme informação de Valdenir
da Administração do Condomínio. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672
e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de
Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem
testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente
para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com
o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos
fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita,
confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o
lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na
linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de
9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita,
confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a
esquerda, confrontando com o lote 10. DO VALOR DA AVALIAÇÃO:
Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do
site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis
semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização,
dimensões, padrão do logradouro e idade, foi avaliado o imóvel
objeto de leilão em 05/01/2021 no valor de R$ 550.000,00
(Quinhentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 148.436,02
UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados
que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 11/03/2021,
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 5.096,35
(cinco mil, noventa e seis reais e trinta e cinco centavos); Constam
Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 574,41
(quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 09/03/2021
perfaz a quantia de R$ 33.057,84 (trinta e três mil, cinquenta e sete
reais e oitenta e quatro centavos), sendo certo que todos os débitos
acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:

Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-
2 da matricula nº 42.737 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Mário de Souza Moraes e S/M Dulce Neves Moraes, e ainda no R-
11 houve a Adjudicação do Direito e Ação em favor de Dulce Neves
Moraes inscrita no CPF nº 030.670.847-72, no inventário nos autos
do processo nº 0035260-15.1995.8.19.0001 do finado Mário de
Souza Moraes (CPF nº 028.313.417-87), contudo, conforme
disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº
0147927-35.2018.8.19.0001 às fls. 62/64, restou estabelecido que
“...No caso em tela, não houve comprovação de que os promissários
compradores imitiram-se na posse da unidade imobiliária, não
havendo que se falar em ilegitimidade passiva por parte da
promitente vendedora, ora embargante....”; Que consta no R-12
Penhora em favor do Município do Rio de Janeiro por força da Ação
de Execução fiscal nº 2008.001.200227-0 da 12ª Vara de Fazenda
Pública;  Que conforme se vê por meio do R-15 resta demonstrada
a cadeia dominial do imóvel, onde há  TRANSFERÊNCIA DO
IMÓVEL em favor do executado; Consta no R-17 o registro da
penhora da execução que determinou o presente. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que o réu foi citado da Execução conforme index. 107/108; Que no
index. 139 e 192 consta deferimento da penhora; Que o Termo de
Penhora foi Lavrado no index.  249; Que o Réu foi intimado da
Penhora no index. 258; Que o laudo de avaliação foi homologado
no index. 301/302. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão
realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente
edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco

do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão,
o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta
de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por
escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma
do Art. 895 do NCPC e seguintes, e não havendo lances on-line
para pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com
maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será
declarada como lance vencedor, devendo o arrematante no prazo
de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada
mediante guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento
das parcelas para quitação do saldo remanescente, será após
trinta dias o pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais
e sucessivas, corrigidas pelo índice da poupança, depositando-
as em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC,
art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente
os interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o
imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma
do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Ficam
sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da
data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos,
as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889,
892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no
site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 11 de
março de 2021. Eu __T.J.J. datilografei e eu  __, titular subscrevo.
(ass) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juíza Titular.
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Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação dos acionistas, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrada em 31/12/2020. Agradeci-
mentos. Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos empregados e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos, queremos expressar nossos agrade-
cimentos, aos nossos acionistas, e ao nosso cliente, fornecedores, e aos nossos Governos Municipais, Estaduais e Federais e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.

Balanços Patrimoniais (Em R$ Mil) Nota 31/12/20 31/12/19
Ativo 88.388 77.441
Circulante 29.301 15.564
Caixa e equivalentes de caixa 50 27
TVM 6 26.147 13.529
Concessionárias e permissionárias 7 3.034 1.868
Despesas antecipadas 19 22
Imposto de Renda retido na fonte 24 93
Outros ativos 27 25
Não circulante 59.087 61.877
TVM 6 1.280 1.555
Imobilizado 8.1 57.754 60.254
Intangível 8.2 53 68
Passivo e patrimônio líquido 88.388 77.441
Circulante 28.427 19.971
Fornecedores 10 22.680 14.485
Financiamentos 11 4.184 3.575
Dividendos a pagar 15.d 209 1.314
Compensação ambiental 12 99 99
Impostos e contribuições a recolher 13 75 103
Imposto de Renda e Contribuição Social 177 253
Outros passivos 1.003 142
Não circulante
Financiamentos 11 14.828 13.005
Patrimônio líquido 15 45.133 44.464
Capital social 35.432 35.432
Reserva legal 1.659 1.615
Reserva de retenção de lucros 8.042 3.470
Proposta para distribuição de dividendos adicionais – 3.947

Demonstrações do Resultado (Em R$ mil) Nota 31/12/20 31/12/19
Receitas líquidas 16 18.752 20.235
Custo sobre serviços prestados 17 (9.171) (12.241)
Lucro bruto 9.581 7.993
Despesas Operacionais 18 (950) (876)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 8.631 7.117
Receita Financeira 461 842
Despesas Financeira (7.519) (1.521)
Resultado financeiro 19 (7.058) (679)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 1.573 6.438
Imposto de Renda e Contribuição Social 9 (695) (900)
Lucro Líquido do exercício 878 5.538
Resultado por ação (básico e diluído) 0,051 0,324

Demonstrações do Resultado Abrangente (Em R$ mil) 31/12/20 31/12/19
Lucro líquido do exercício 878 5.538
Resultado abrangente total 878 5.538

Demontrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

(Em R$ mil)

Ca-
pital 

social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

Lucros

Proposta 
para Distri-
buição de 

Dividendos 
Adicionais

Lucros 
acumu-
lados Total

Em 31/12/2018 35.432 1.338 6.970 – – 43.740
Pagamentos dos dividendos – – (3.500) – – (3.500)
Lucro líquido do exercício – – – – 5.538 5.538
Constituição de reservas – 277 – – (277) –
Proposta para distribuição de
  dividendos adicionais – – – 3.947 (3.947) –
Dividendos propostos – – – – (1.314) (1.314)
Em 31/12/2019 35.432 1.615 3.470 3.947 – 44.464
Lucro líquido do exercício – – – – 878 878
Constituição de reservas – 44 3.947 (3.947) (44) –
Proposta para distribuição de
  dividendos adicionais – – – 625 (625) –
Dividendos propostos – – – – (209) (209)
Em 31/12/2020 35.432 1.659 7.417 625 – 45.133

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em R$ mil) 31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (3.162) 12.110
Lucro Líquido do Exercício 878 5.538
Ajuste
Depreciação e Amortização 2.715 2.944
Juros sobre financiamentos 1.009 1.451

4.600 9.933
Variações nos ativos e passivos
Concessionárias e permissionárias 1.166 (226)
Despesas antecipadas 3 1
Imposto de Renda retido na fonte 69 (5)
Outros ativos 1 25
Fornecedores (8.194) 3.796
Impostos e contribuições a recolher (28) 814
Outros passivos 861 (16)
Juros pagos (1.021) (1.396)
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (619) (816)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2.055 (3.384)
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível (187) (188)
Aplicação em TVM (33.716) (15.550)
Resgate em TVM 35.970 12.353
Pagamento de dividendos (1.314) (4.665)
Amortização de financiamentos (17.557) (4.060)
Aquisição de Financiamento 20.000 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos 1.129 (8.725)
Redução de caixa e equivalentes de caixa 23 –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 27 27
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 50 27

Notas explicativas sobre às DFs. (Em milhares de Reais, exceto quando indi-
cado de outra forma). 1 Informações gerais: A Pequena Central Hidroelétrica 
Rio do Braço S.A. ("Cia." ou "PCH Rio do Braço") está situada na zona rural do 
município de Rio Claro, RJ, e é uma Cia. anônima de capital fechado, constituída 
em 23/08/2007. A Cia. tem por objeto a implantação e exploração de pequenas 
centrais hidroelétricas e a geração e comercialização de energia elétrica por 30 
anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL"), através do despacho n° 
292, de 1/02/2008, aprovou o Projeto Básico da PCH Braço já com a titularidade 
da empresa para a PCH Rio do Braço. A Cia. foi autorizada pela ANEEL, por meio 
da Resolução Autorizativa n° 1.748 de 6/01/2009, a explorar a Pequena Central 
Hidroelétrica Braço, com 11.520 kW de potência instalada, localizada no rio do 
Braço, no Município de Rio Claro, no RJ. Através do contrato nº 1155418 de 
7/12/2009 celebrado com a LightCom Comercializadora de Energia S.A anterior-
mente denominada Light ESCO-Prestação de Serviços Ltda. a Cia. formalizou a 
venda de toda a energia produzida no período 1º/02/2011 a 31/12/2025. Foi assi-
nado, em julho de 2010, contrato de financiamento mediante abertura de crédito 
entre a Cia. e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, 
na modalidade Project Finance, sendo este um passo importante para estruturação 
financeira do projeto. 1.1 Impactos do COVID 19: 1.1.1 Contexto Geral: Em 
11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) declarou o surto de Coro-
navírus (COVID-19) como uma pandemia. A imensa maioria dos governos, nos 
cinco continentes, passou a adotar medidas restritivas para conter a disseminação 
do vírus, que têm potencial para afetar significativamente a economia global, tendo 
em vista a interrupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento 
significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade dos 
preços dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros de longo 
prazo. As principais economias do Mundo e os principais blocos econômicos vêm 
estudando pacotes de estímulos econômicos expressivos para superar a potencial 
recessão econômica que estas medidas de mitigação da propagação do COVID 
-19 possam provocar. No Brasil, os Poderes Executivo e Legislativo da União pu-
blicaram diversos atos normativos para prevenir e conter a pandemia, assim como 
mitigar os respectivos impactos na economia, com destaque para o Decreto Legis-
lativo nº 6, publicado em 20/03/2020, que declara o estado de calamidade pública. 
Os governos estaduais e municipais também publicaram diversos atos normativos 
buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e de 
serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. 
1.1.2 Medidas de assistência governamental: Diante do cenário descrito ante-
riormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas 
pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, com o objetivo de au-
xiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, contudo, a Cia. não 
adotou nenhuma medida de assistência governamental. 1.1.3 Impacto nas DFs: 
Considerando o estágio da disseminação do surto de COVID-19, a Cia. revisou seu 
planejamento estratégico e adotou as seguintes medidas: • adiamento de todas as 
atividades de manutenção não essenciais, desde que não comprometam a segu-
rança operacional; • monitoramento contínuo de nossos colaboradores e de seus 
familiares; • substituição das reuniões físicas por videoconferências e audioconfe-
rências; • campanhas internas de conscientização e orientações de higienização e 
lavagem frequente das mãos, cuidados ao tossir e espirrar e evitar aglomerações; 
• reforço na limpeza e higienização dos ambientes da usina e escritório; • forneci-
mento de álcool em gel de bolso, máscaras e luvas para todos os colaboradores; 
• fixação de dispenser de álcool em gel em pontos estratégicos da usina e do escri-
tório administrativo; • fixação de mensagens em locais visíveis aos colaboradores 
sobre os cuidados de prevenção sobre o Coronavírus. Os impactos do COVID-19 
foram baseados nas melhores estimativas da Administração e estão limitados aos 
últimos dias de dezembro. Esse evento não afetou os resultados dos negócios em 
2020. 2 Resumo das principais políticas contábeis: As DFs da Cia. foram pre-
paradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), em consonância com a lei das S.A. e evidenciam todas as in-
formações relevantes próprias das DFs, e somente elas, as quais estão consisten-
tes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A emissão das DFs foi 
autorizada pela diretoria em 01/03/2021. As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação das DFs estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos períodos apresentados. 2.1 Base de preparação: A prepa-
ração de DFs requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Cia. no processo de aplica-
ção das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as DFs, estão divulgadas na Nota 3. 
2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas DFs estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Cia.. Todos os saldos foram arredondados 
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3 Base de 
Mensuração: As DFs foram preparadas utilizando como base o custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos quando requerido nas normas. A classificação da mensuração do valor jus-
to nas categorias de níveis 1,2 ou 3 (dependendo do grau de observância das va-
riáveis utilizadas) está apresentada na nota 4.4 de instrumentos financeiros. 
2.4 Principais políticas contábeis: 2.4.1 Instrumentos financeiros: A Cia. clas-
sifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo com 

as seguintes categorias: (i) Ativos financeiros: Os ativos financeiros incluem caixa 
e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, TVM, e outros itens financei-
ros, além de outros créditos realizáveis por caixa. A Cia. reconhece os recebíveis 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros 
são reconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro, que não possua um 
componente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo Valor 
Justo por meio do Resultado (VJR) acrescido, para um item que não é Valor Justo 
por meio do Resultado (VJR), dos custos de transação que são diretamente atribu-
íveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de financia-
mento significativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. A Cia. não 
reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Cia. transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Cia. em tais ativos fi-
nanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo separado. (ii) Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado 
como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR 
são mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer 
despesa de juros, são reconhecidos no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa 
efetiva de juros. Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os re-
cebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou de-
termináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulan-
te, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do 
balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e 
ativos financeiros da Cia. compreendem contas a receber (concessionárias e per-
missionárias) e caixa e equivalentes de caixa. Despesas com juros são reconheci-
dos no resultado. A Cia. desconhece um passivo financeiro quando suas obrigações 
contratuais são baixadas, canceladas ou expiram. No desconhecimento de um 
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação 
paga (incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumi-
dos) é reconhecida no resultado. 2.5 Contas a receber de clientes: Correspondem 
aos valores a receber de clientes pela disponibilidade e geração de energia produ-
zida pela usina. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apre-
sentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor fatura-
do, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.6 Imobilizado: 
a. Reconhecimento e Mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição, que inclui: terreno, máquinas e equipamentos, custos 
financeiros e custos gerais, totalizando custo de construção da usina hidroelétrica. 
b. Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o custo dos itens do 
ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, baseado na vida útil 
estimado dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são 
depreciados. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: Edi-
ficios: 25-30 anos; Máquinas e Equipamentos: 22-30 anos; Móveis e utensílios: 10 
anos; Equipamentos de Informática: 5 anos; Veículos: 5 anos. Os métodos de 
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de ba-
lanço e ajustados caso seja apropriado. c. Redução ao valor recuperável de 
ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para 
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que even-
tos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar 
se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o 
valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o 
preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os 
ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa 
identificáveis separadamente. 2.7 Contas a pagar aos fornecedores: As contas 
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano 
(ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrá-
rio, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 2.8 Finan-
ciamentos: Os financiamentos tomados foram reconhecidos inicialmente no rece-
bimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os 
financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos 
de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"). 
2.9 Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é pro-
vável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.10 Demais ativos e passivos: São 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data do 
balanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os 
direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após doze meses. 2.11 I.R. e C.S. 
corrente: O I.R. e C.S. do exercício corrente serão determinados mediante a apli-
cação do percentual das alíquotas de presunção de 8% e 12%, respectivamente, 
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, visto que a Cia. é optante 
pelo Lucro Presumido. Posteriormente são aplicados a alíquota de 15%, acrescida 
do adicional de 10% para I.R. e 9% para a C.S. sobre o lucro líquido sobre a base 
de presunção. 2.12 Reconhecimento de receita: A receita é mensurada com base 
na contraprestação especificada no contrato com o cliente (Light Esco Prestação 
de Serviços Ltda). A Cia. reconhece a receita quando realiza à prestação de servi-
ço de geração de energia, e tem como parâmetro de contabilização o regime de 
competência. 2.13 Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos aos 
acionistas da Cia. é reconhecido como um passivo nas DFs ao final do exercício, 
com base no Estatuto Social da Cia.. Qualquer valor acima do obrigatório somente 
é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas em Assembleia 
Geral, conforme divulgado na Nota Explicativa N°15. 3 Estimativas e julgamentos 
contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamen-
te avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstância. 
a. Perda (Impairment) estimada de ativos não financeiros: Uma perda por re-
dução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 
justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos 
custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda 
de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar 
o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descon-
tado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para um período equivalente à vida 
útil do ativo em análise e não incluem atividades de reorganização com as quais a 
Cia. ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor 
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa 
descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de 
crescimento de receitas e despesas utilizada para fins de extrapolação. Em 31/12/20 
e 2019, a Cia. avaliou e não identificou nenhum indicativo de impairment. b. Provi-
sões: A Cia. é parte envolvida em processos judiciais e administrativos envolvendo 
questões cíveis e ambientais decorrente do curso normal de suas operações, cujas 
estimativas para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de saída 
de recursos são realizadas pela assessoria jurídica externa com base em seus 
pareceres e nos julgamentos da Administração. Informações sobre processos pro-
visionados e contingências são apresentados na nota explicativa 14. 4 Novas 
normas e interpretações ainda não efetuada: Uma série de novas normas serão 
efetivadas para o exercício iniciados após 1º/01/2020.  A Cia. não adotou as citadas 
normas, por considerar que não terão impactos significativos em suas DFs. • Con-
tratos Onerosos (alteração ao CPC 25/IAS 37) • Imobilizado: Receitas antes do uso 
pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) • Classificação do Passivo em circulan-
te ou não circulante (alterações ao CPC 26/IAS 1) • Reforma da taxa de juros de 
referência (alteração ao CPC48/IFRS 9, CPC 08/IAS 39 e CPC40/IFRS7 • IFRS 17 
Contratos de Seguro. 5 Gestão de risco financeiro: 5.1 Fatores de risco finan-
ceiro: a. Risco de crédito: A Cia. está exposta ao risco de crédito das instituições 
financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base nas 
orientações da administração da Cia.. Tal risco consiste na impossibilidade de 
saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições 
financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos 
de caixa e equivalentes de caixa em 31/12/20. Também é representado por contas 
a receber, o que, no entanto, é atenuado por possuir como único cliente a LightCom 
Comercializadora de Energia S.A. A administração avalia que os riscos de crédito 
associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos são reduzidos, em 
função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações 
da administração da Cia. e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida 
liquidez. b. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Cia., 
sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar as 
exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de empréstimos e 
caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. O 
excesso de caixa gerado pela Cia. é investido em contas correntes com incidência 
de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos 
com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem, confor-
me determinado pelas previsões acima mencionadas. Os vencimentos do finan-
ciamento, considerando os juros contratuais, estão demonstrados a seguir: Venci-
mentos / Itaú: 2021:  4.138; 2022:  4.138; 2023: 4.138; 2024 em diante:  2.414; 
Total:  14.828.  c. Risco de taxa de juros: A Cia. está exposta ao risco que uma 
variação de taxa de juros cause em aumento na sua despesa financeira com pa-
gamentos de juros futuros. A dívida está sujeita à variação da TJLP. d. Valorização 
dos instrumentos financeiros: A Cia. opera com diversos instrumentos financei-
ros, com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas 
a pagar a fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo e no 
passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos 
inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instru-
mentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-
-se dos valores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da 
Cia., em 31/12/20 e 2019, estão descritos a seguir: (i) Caixa e equivalentes de 
caixa, outros ativos e fornecedores: Os valores contabilizados aproximam-se dos 
de realização. (ii) Financiamentos e debêntures: Estão sujeitos a juros com taxas 
usuais de mercado. Os valores de mercado dos financiamentos e debêntures são 
muito próximos dos valores contabilizados. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: 
A Cia. possui instrumentos financeiros derivativos de Swap.  Foi mensurado pelo 
valor justo. Após o reconhecimento inicial, as variações foram registradas no resul-
tado. 5.2 Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Cia. para oferecer retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estru-
tura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras Cia.s do setor, 
a Cia. monitora o capital com base no nível de endividamento, bem como nos 
compromissos previstos nos contratos de empréstimos assinados. O nível de en-
dividamento da Cia. é medido pelo montante total de dívida, de qualquer natureza, 
isto é, seu passivo circulante, acrescido do passivo não circulante e dividido por seu 
patrimônio líquido. Os índices de endividamento em 31/12/20 e 2019 podem ser 
assim sumariados:

Montante total de dívida (passivo circulante 2020 2019
acrescido de passivo não circulante) 43.255 32.976
Total do patrimônio líquido 45.133 44.464
Índice de alavancagem financeira 0,96 0,74
5.3 Instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado
Ativos Financeiros 2020
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado Valor Contábil Valor Justo
Caixa e Equivalentes de caixa 50 50
TVM 27.427 27.427

27.477 27.477
Passivos Financeiros
Financiamentos 19.012 19.012

19.012 19.012
2019

Ativos Financeiros Valor Contábil Valor Justo
Mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Caixa e Equivalentes de caixa 27 27
TVM 15.084 15.084

15.111 15.111
Passivos Financeiros
Financiamentos 16.580 16.580

16.580 16.580
5.4 Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros cons-
tantes no balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, TVM são classifica-
dos como nível 2. Para determinação do valor de mercado, foram utilizadas as infor-
mações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. 
Hierarquia do valor justo: Os diferentes níveis mencionados acima foram definidos 
como a seguir: • Nível 1-Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos. • Nível 2–Inputs, exceto preços cotados, incluídos 
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). • Nível 3-Premissas, para o ativo ou passivo, 
que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 3, nem ocorreram transfe-
rências de níveis no período observado. 5.5 Análise de Sensibilidade: O quadro 
de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, apresenta os riscos que 
podem gerar efeitos no resultado da Cia., com cenário mais provável (cenário Atual) 
2º avaliação efetuada pela administração. São demonstrados dois outros cenários, 
a fim de apresentar 25% (para mais ou para menos) de deterioração na variável 
de risco considerada, respectivamente (cenários I e II). A análise de sensibilidade 
apresentada considera mudanças com relação a determinado risco, mantendo 
constante todas as demais variáveis, associadas a outros riscos, com saldos de 
31/12/19 e 2018.

2020
Pre-

missas Efeito das Contas sobre Resultado Saldo Cenário I
Cenário 

Atual Cenário II
CDI % 0,75% 2,75% 4,75%

Caixa e Equivalentes de caixa 50 0 1 2
TVM 27.427 206 754 1.304

CDI % 0,75% 2,75% 4,75%
Financiamentos 19.012 143 522 903

2019
Pre-

missas Efeito das Contas sobre Resultado Saldo Cenário I
Cenário 

Atual Cenário II
CDI % 3,94% 5,94% 7,94%

Caixa e Equivalentes de caixa 27 1 2 2
TVM 15.084 594 896 1.199

TJLP 3,57% 5,57% 7,57%
Financiamentos 16.580 592 923 1.255

6 TVM
Circulante 31/12/20 31/12/19
Aplicações Financeiras (a) 26.147 13.529

26.147 13.529
Não circulante 31/12/20 31/12/19
Fundos vinculados (b) 1.280 1.555

1.280 1.555
27.427 15.084

(a) Refere-se a aplicação financeira mantidas com bancos de primeira linha, inde-
xado pelo CDI e com liquidez imediata e está representado, por CDB, realizadas 
com instituições que operam no mercado financeiro nacional e contratadas em 
condições e taxas normais de mercado, tendo como característica alta liquidez, 
baixo risco de crédito e remuneração pela variação do CDI. (b) Os fundos vinculados 
referem-se a aplicações financeiras (indexados pelo CDI), requeridas em contrato 
de empréstimo com o Itaú, com a finalidade de garantia real. 7 Concessionárias 
e Permissionárias: Refere-se às contas a receber de energia gerada ao cliente 
LightCom Comercializadora de Energia S/A.

2020 2019
Suprimento-LightCom Comercializadora de Eneria S/A 1.492 1.444
Energia de Curto Prazo-Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 1.542 424

3.034 1.868
A Cia. não possui perda de crédito esperada pois não existem itens vencidos 
e nem histórico de inadimplência, além da liquidação ocorrer em até 30 dias. 
8 Imobilizado e Intangível: 8.1 Imobilizado

Em milhares de 
Reais

Terre-
nos

Reser-
vatórios, 

barragens 
e adutoras

Edifi-
cações

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Móveis  
e uten-
sílios

Ve-
ícu-
los

Ou-
tros Total

Saldo em 31/12/18 3.530 42.207 16.933 19.429 41 – 1.419 83.559
Adições – – – 11 1 – 141 153
Transferência – 387 132 471 104 112 (1.207) –
Saldo em 31/12/19 3.530 42.594 17.065 19.911 146 112 353 83.712
Adições – – – 28 – – 159 187
Transferência – – 88 – 5  (94) –
Saldo em 31/12/20 3.530 42.594 17.153 19.939 151 112 418 83.899
Depreciação acumulada 
Saldo em 31/12/18 – 11.021 4.425 5.071 13 – – 20.530
 Depreciação – 1.501 576 705 42 107 – 2.931
Saldo em 31/12/19 – 12.522 5.001 5.776 55 107 – 23.458
 Depreciação – 1.415 575 668 21 6 –  2.685
Saldo em 31/12/20 – 13.937 5.576 6.444 76 113 – 26.141
Em 31/12/20 3.530 28.657 11.579 13.494 76 (1) 419 57.754
Em 31/12/19 3.530 30.072 12.064 14.135 91 6 353 60.251
8.2 Intangível
Em milhares de Reais Software Outros Total
Saldo em 31/12/2018 – 47 47
 Adições – 36 36
 Transferência 72 (72) –
Saldo em 31/12/2019 72 11 83
 Adições 7 7 14
 Transferência 11 (11) –
Saldo em 31/12/2020 90 7 97
Amortização acumulada
Em milhares de Reais Software Outros Total
Saldo em 31 de dezembro 2018 – – –
 Amortização 14 – 14
Saldo em 31 de dezembro 2019 14 – 14
 Amortização 30 – 30
Saldo em 31 de dezembro 2020 44 – 44
Em 31/12/20 46 7 53
Em 31/12/19 58 11 68
A Resolução Autorizativa nº 1.748, de 6/01/2009, que autoriza a Pequena Central 
Hidroelétrica Rio do Braço S.A. a estabelecer-se como Produtor Independente de 
Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Rio do Braço, loca-
lizada no Município de Rio Claro, RJ, está regida sob as condições estabelecidas 
nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7/07/1995, regulamentada pelo Decreto 
nº 2.003, de 10/09/1996. Essa Resolução menciona, em seu art. 10, a previsão de 
que ao final do prazo da autorização, os bens e instalações vinculados à produção 
de energia elétrica passarão a integrar o patrimônio da União, mediante indeni-
zação dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados e ainda 
não amortizados, apurada por auditoria da ANEEL, ou poderá ser exigido que a 
autorizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas. O Decreto 
2003/96 da ANEEL, em relação as indenizações a que referem-se as resoluções 
autorizativas, consideram no seu art. 20 § 1º: Art. 20. No final do prazo da concessão 
ou autorização, os bens e instalações realizados para a geração independente e 
para a autoprodução de energia elétrica em aproveitamento hidráulico passarão a 
integrar o patrimônio da União, mediante indenização dos investimentos ainda não 
amortizados. § 1º Para determinação do montante da indenização a ser paga, serão 
considerados os valores dos investimentos posteriores, aprovados e realizados, 
não previstos no projeto original, e a depreciação apurada por auditoria do poder 
concedente. Face ao exposto acima, a Cia., em 2013, ajustou sua estimativa do 
valor de depreciação dos bens do ativo imobilizado limitando ao seu prazo da au-
torização (anteriormente realizada pelas taxas da ANEEL publicadas na Instrução 
Normativa 496/2012). 9 I.R. e C.S.: A Cia. vem adotando o regime de tributação 
lucro presumido desde o exercício de 2011.

2020 2019
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita de geração auferida no exercício 18.263 18.263 20.718 20.718
18.263 18.263 20.718 20.718

Percentual de Presunção do I.R. (8%) e da C.S. (12 %) 8% 12% 8% 12%
I.R. e C.S. às alíquotas da legislação 1.461 2.192 1.657 2.486
Rendimento de Aplicação Financeira 461 461 842 842
Base para cálculo do I.R. e C.S. 1.922 2.653 2.499 3.328
Alíquota nominal combinada do I.R. e da C.S.–% 25% 9% 25% 9%
I.R. e C.S. às alíquotas da legislação 456 239 600 300
Alíquota Efetiva do I.R. e C.S. 29% 15% 9% 5%
10 Fornecedores 31/12/20 31/12/19
Provisão para liquidação de energia de CP 22.022 14.070
Outros 658 415

22.680 14.485
11 Financiamentos

Moeda Nacional Taxa anual de juros a.a. 31/12/20 31/12/19
Tranche A TJLP 6% + 2,05% – 15.262
Tranche B TJLP 4,5% – 739
Tranche C TJLP 6% + 2,05% – 579
CCB IPCA + 5,05% 19.012 –
Financiamento - principal e juros 19.012 16.580
Passivo circulante 4.184 3.575
Não circulante 14.828 13.005
O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição:

Aquisição Amortização
Emprésti-

mo 31/12/19
Princi-

pal
Ju-
ros Principal

Ju-
ros 31/12/20

BNDES 16.580 
-

-
20.000

736
273

16.523
1.034

794
227

-
19.012Itaú

Total:  16.580 20.000 1.009  17.557 1.021 19.012

Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. 
CNPJ: 09.024.809/0001-28
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Aquisição Amortização
Empréstimo 31/12/2018 Principal Juros Principal Juros 31/12/19
BNDES 20.585 - 1.451 4.060 1.396 16.580
Total: 20.585 - 1.451 4.060 1.396 16.580
Vencimentos / Itaú: 2022:  4.138; 2023:  4.138; 2024: 4.138; 2025 em diante: 2.414; Total: 
14.828. a) Em 17/09/2020, a Cia. realizou o pagamento do montante da dívida no valor de 
R$ 13.971, junto ao Banco BNDES, liquidando o financiamento. b) Em 30/09/2020, 
a Cia. assinou contrato de financiamento no valor de R$ 20.000 junto ao Banco Itaú 
S/A, nas seguintes condições: • Data de Entrada do Recurso: 30/09/2020 • Prazo: 
58 parcelas, com pagamentos mensais sem carência. • Taxa: IPCA + 5.05%aa. 
Garantias Concedidas: Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; Alienação Fidu-
ciária de Ações. Covenants financeiros: Devido a esse financiamento, a Cia. fica 
obrigada a cumprir o seguinte índice: O índice de cobertura do serviço da dívida 
de no mínimo 1,20, calculado com base no EBITDA dividido pelo serviço da dívida 
(despesa financeira somada às parcelas de principal das dívidas referentes ao 
mesmo período (últimos 12 meses); a) Em 30/09/2020, a Cia. confirmou operação 
de Swap, nas seguintes condições: • Valor Fixo: R$ 20.000 • Data efetiva: 30/09/2020 
• Vencimento: 15/07/2025 • Fator de correção CDI, porcentagem 100% • Taxa de 
juros exponencial – 3,70%aa
12 Compensação ambiental 31/12/20 31/12/19
Medidas compensatórias 99 99
Por se tratar de Cia. que possui licenciamento ambiental para realização do em-
preendimento, a Cia. contribui para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, conforme estabelecido no termo nº 36/2006. Desta 
forma, a Cia. procedeu à provisão do valor mencionado no termo/contrato e parte 
foi realizada nos exercícios anteriores. 
13 Impostos e Contribuições a Recolher 31/12/20 31/12/19
Pis sobre Faturamento 9 14
Cofins sobre Faturamento 44 65
Outros 22 24

75 103
14 Contingências: A Administração, de acordo com o CPC 25, adota o proce-
dimento de classificar as causas impetradas contra a Cia. em função do risco de 
perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma: I - Para 
as causas cujo desfecho negativo para a Empresa seja considerado como 
de risco provável: São constituídas provisões. II - Para as causas cujo desfe-
cho negativo para a Empresa seja considerado como de risco possível: As 
informações correspondentes são divulgadas em notas explicativas. III - Para as 
causas cujo desfecho negativo para a Empresa seja considerado como de 
risco remoto: Somente são divulgadas em Notas Explicativas as informações, que, 
a critério da Administração, sejam julgadas de relevância para o pleno entendimento 
das demonstrações contábeis. A Cia. não possui contingências em 31/12/20 e 2019 
com risco de perda provável, de acordo com seus advogados externos. Em 31/12/20 
e 2019, a Cia. possuía as seguintes causas possíveis: (a) A Cia. é parte de um In-
quérito Civil Público, em andamento no Ministério Público Federal-Núcleo de Volta 
Redonda/RJ, onde foi apresentada em 2002, uma representação pela Associação 
dos Moradores do Vale do Rio do Braço / Santana alegando que a construção da 
PCH Rio do Braço causaria diversos danos ao meio ambiente. A Cia. obteve junto 
ao IBAMA, todas as licenças ambientais necessárias a implantação do empreen-
dimento e esclarece que cumpriu e vem cumprindo com todas as suas obrigações 
perante este órgão. Os consultores jurídicos da empresa entendem a perda dessa 
demanda como possível e sem valor de causa, portanto em 31/12/2020 e 2019 não 

foram registrados quaisquer valores de provisão nas DFs decorrentes dessa ação. 
(b) A Cia. é parte de um Processo Administrativo / Notificação por parte da SPU - 
Secretaria de Patrimônio da União, onde é alegado que as margens do Rio do Braço 
seriam de propriedade da União, e que portanto é devida a União uma remuneração 
pelo uso dessas áreas. A Cia. entende que a aplicação desse conceito só é válida 
para rios navegáveis, o que certamente o Rio do Braço não é. Foi apresentada 
defesa tempestiva e posteriormente foram enviados esclarecimentos adicionais 
sobre o tema. Os consultores jurídicos da empresa entendem a perda dessa de-
manda como possível e sem valor de causa, portanto em 31/12/20 e 2019, não 
foram registrados quaisquer valores de provisão nas DFs decorrentes dessa ação. 
(c) A Cia. é parte de um Processo Judicial contra a União Federal, onde foi ajuizada 
em julho de 2015, Medida Cautelar por meio da qual se busca assegurar a limitação 
da aplicação do Ajuste do MRE a PCH Braço, de forma a limitar este encargo seto-
rial a 5% do “déficit do GSF”, sob a alegação de que estavam sendo considerados 
indevidamente no cálculo do GSF riscos não hidrológicos. Ainda em julho de 2015 
foi proferida decisão liminar em favor da Cia. determinando a suspensão da exigi-
bilidade dos valores que excederem os 5% citados acima. Em setembro de 2020, 
foi publicada a Lei n° 14.052, sobre a repactuação dos riscos não hidrológicos que 
têm sido indevidamente assumidos pelos geradores do MRE nos últimos anos. A 
Lei prevê compensação aos participantes do MRE pelo deslocamento da geração 
hidrelétrica em razão de geração termelétrica fora da ordem de mérito de custo 
e dos efeitos causados pelos empreendimentos estruturantes no que se refere 
a antecipação de garantia física durante a fase de motorização e restrições de 
escoamento da energia em função de atrasos das instalações de transmissão. 
A Lei prevê ainda a compensação de forma retroativa para os agentes que não 
tenham repactuado o risco hidrológico e desistam das ações judiciais que discu-
tam a isenção ou mitigação de riscos hidrológicos. Os cálculos de ressarcimento 
e publicação dos valores pela ANEEL estão em andamento. A partir de então, os 
agentes poderão manifestar seu interesse em aderir a essa repactuação. A Cia. vem 
internamente estudando e avaliando a possibilidade de adesão a essa repactuação 
e tomará sua decisão no momento oportuno. 15 Patrimônio líquido: a. Capital 
social: O capital social em 31/12/20 e 2019 é de R$ 35.432, representado por 
17.096.592 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Em 24/09/2020, ocor-
reu a alteração do controle acionário da Cia., que passa do Fundo de Investimento 
em Participações Brasil Energia para Vulcan Fundo de Investimento em Participa-
ções Multiestratégia com 99,99% de participação. b. Destinação do resultado: 
O resultado do exercício, após os ajustes previstos em lei incluindo a dedução de 
prejuízos acumulados, bem como a provisão para o imposto sobre a renda e C.S., 
terá a seguinte destinação: • 5% para a reserva legal, até o limite máximo estabe-
lecido pela legislação societária. • 25% será distribuído como dividendo obrigatório. 
• Após qualquer retenção prevista no orçamento anual, o saldo remanescente terá 
a destinação deliberada pela Assembleia Geral. c. Reserva legal e de retenção 
de lucros: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do 
lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva 
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser 
utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. A reserva de retenção 
de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados de 
exercícios anteriores, a fim atender às limitações do orçamento de caixa da Cia. 
a ser aprovada em conselho da administração. d. Dividendos propostos: Os 
dividendos propostos referentes aos dividendos mínimos calculados sobre o lucro 
líquido do exercício de 2019, no montante de R$ 1.314, foram pagos ao Fundo de 
Investimento em Participações Brasil e Energia em 31/07/2020. Já no exercício 
de 2020, foram constituídos dividendos mínimos de R$ 209. e. Proposta de dis-

tribuição de dividendos adicionais: Os dividendos adicionais propostos são as 
parcelas que excedem ao dividendo mínimo obrigatório calculado. No exercício de 
2020 e 2019, foram constituídos proposta de distribuição de dividendos adicionais 
de R$ 625 e R$ 3.947, respectivamente. Em 31/07/2020, através de AGE, a Cia. 
aprovou a destinação dos dividendos adicionais, passando para conta de reserva 
de lucros acumulados. 
16 Receita líquida 31/12/20 31/12/19
Fornecimento de energia 17.470 16.819
Outras receitas (a) 1.982 4.196
Imposto sobre serviços (700) (780)

18.752 20.235
(a) Receitas oriundas de operações no MCP, originadas pelo saldo positivo do 
balanço energético da Cia., contabilizadas e liquidadas pela CCEE.
17 Custo sobre os serviços prestados 31/12/20 31/12/19
Pessoal (682) (585)
Material (107) (121)
Serviços de terceiros (1.334) (1.352)
Depreciação (2.679) (2.927)
Aluguéis (18) (19)
Seguros (102) (107)
Impostos e taxas (5) (14)
Compra de energia elétrica (4.244) (7.116)

(9.171) (12.241)
18 Despesas Operacionais 31/12/20 31/12/19
Pessoal (376) (324)
Material (19) (30)
Serviços de terceiros (501) (483)
Depreciação (35) (17)
Aluguéis (15) (21)
Impostos e taxas (4) (2)

(950) (876)
19 Resultado financeiro 31/12/20 31/12/19
Despesas financeiras (7.519) (1.521)
Juros BNDES (848) (1.451)
Juros Financiamento Itaú (273) -
Tarifas bancárias (89) (68)
Operações de Swap (831) -
Outras* (5.478) (2)
Receitas financeiras (7.058) (679)
Rendimento de aplicações 461 842

461 842
*Variação decorrente de atualização monetária, sobre a liminar GSF. 20 Seguros: 
Em 31/12/20, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por 
R$ 69 milhões para danos materiais, R$ 10 milhões para responsabilidade civil e 
R$ 200 mil para o seguro dos veículos.

Risco Vigência Importância segurada
Seguro de veículo 21/11/2020 a 21/11/2021 200
Risco de Engenharia 14/03/2020 a 14/03/2021 69.160
Responsabilidade Civil 14/03/2020 a 14/03/2021 10.000

Marcelo Pedreira de Oliveira - Diretor Presidente;  
Gliciara dos Santos Lima Alcântara - Contadora - CRC 116761/O-0

Relatório dos auditores independentes sobre as DFs : Aos Conselheiros 
e Diretores da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. Rio de Ja-
neiro - RJ: Opinião: Examinamos as DFs da Pequena Central Hidroelétrica Rio 
do Braço S.A. (Cia.), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 
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, compreenden-
do as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em 
nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pequena Central 
Hidroelétrica Rio do Braço S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas opera-
ções 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 dos auditores pela auditoria 
das DFs”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas DFs: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das DFs, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das DFs Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as DFs, 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 bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas DFs, independentemente secausada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bemcomo 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de nãodetecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude podeenvolver 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 deauditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia doscontroles internos da Cia.. - Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vasdivulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
combase nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições quepossam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. a não mais 
se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações ese as DFs represen-
tam 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. 
RJ, 01/03/2021. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; 
Milena dos Santos Rosa - Contadora CRC RJ-100983/O-7.

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.
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CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
1º Leilão: 08/04/2021 a partir das 11:00 h
2º Leilão: 19/04/2021 a partir das 11:00 h

Local: Av. Erasmo Braga nº. 277 – Sala 608,
Centro – Rio de Janeiro/RJ.

Eu, GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, Leiloeiro Público Oficial,
inscrito na JUCERJA sob o nº. 105, e CPF nº 016.453.867-40,
devidamente autorizado pela Credora ESPÓLIO DE SALIM HANNA
ALZUGUIR, na pessoa de sua Inventariante Maria Helena Alves
Alzuguir, residente na Rua Raimundo Correia nº. 39 – Apto. 702,
Copacabana/RJ, venderá forma da Lei nº. 6.799/79 - Art. 49, §2º c/c
Lei 6.766/79, Art. 34, §2º, alterado pela Lei 13.786/2018, em Público
Leilão nos dias, horário e endereço acima referidos, os seguintes
bens: 1) Terreno designado por Lote 03, da quadra 05, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada A, com área total de 360,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 259693 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 12/07/1956, averbado em 14/09/1955, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
ALBERTO BRAUCHAT, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.5. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.543.685-0; 2) Terreno designado por Lote
22, da Quadra 15, do PAL 19.789, situado na Projetada I, com área
de 360,00m2, localizado à 59,00m do início da curva de
concordância da Rua D, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 259166 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 24/10/1957, registrado em
29/10/1957, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor JOSE MARIA FERREIRA DA COSTA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.5. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-7, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.061-
3; 3) Terreno designado por Lote 02, da Quadra 20, do PAL 19.789,
situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2, localizado à
37,50m do início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261329 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.638-9; 4) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, com área de 360m2,
localizado à 49,50m do início da curva de concordância da Rua S,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261326 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL
NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.543.639-7; 5) Terreno designado por Lote 04, da
Quadra 20, do PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, localizado
à 61,50m do início da curva de concordância da Rua S, com área de
360,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261328 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.640-5; 6) Terreno
designado por Lote 05, da Quadra 20, do PAL 19.789, situado na
Estrada do Tingui, com área de 360m2, localizado à 73,50m do
início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261327 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/1959,
averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.641-
3; 7) Terreno designado por Lote 06, da Quadra 20, do PAL 19.789,
situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2, localizado à
31,00m do início da curva de concordância da Rua A, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261325 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL NICOLAU KAYAT,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.642-1; 8) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Estrada do Tingui, , com área de 360,00m2,
localizado à 19,00m do início da curva de concordância da Rua A,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261291 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 01/04/1959, averbado em 21/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAMIL
NICOLAU KAYAT, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.543.643-9; 9) Terreno designado por Lote 18, da
Quadra 20, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada M, com área
de 452,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261290 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 06/01/1960, averbado em 22/01/1960,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor PAULO AVENTINO FERNANDES CARVALHAL LAGE,

sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.118-1; 10)
Terreno designado por Lote 19, da Quadra 20, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada S, com área total de 398,00m2, localizado à 18,00m
do início da curva de concordância da Estrada do Tingui, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261286 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/01/1960, averbado em 13/01/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor MARIA
DE FÁTIMA CARVALHAL DA SILVA LAGE, representada pelo seu pai
AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA LAGE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 176.000,00 (Cento e setenta e seis mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 158.400,00
(Cento e cinquenta e oito mi, quatrocentos). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.188-4; 11) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 20, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, esquina da  Estrada do
Tingui, destinado a uso comercial, com área de 676,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261289 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 25/10/1957, averbado em 15/09/1958, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
REBECA NIGRI, Libanesa, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 220.000,00
(Duzentos e vinte e dois mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.189-2; 12) Terreno designado por Lote 19, da
Quadra 21, do PAL 19.789, situado na Rua A, com área total de
360,00m2, localizado à 54,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261341 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor BENTO MENDES INDUSTRIA E COMERCIO S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.543.733-8; 13) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 21, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada A, com área total de 360,00m2,
localizado à 42,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261292 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor BENTO
MENDES INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.743-6; 14) Terreno
designado por Lote 13, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada A, com área total de 360,00m2, localizado à 32,00m
do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261343 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/02/1960,
averbado em 09/03/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor JOSÉ ALVES DE FREITAS, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.751-
0; 15) Terreno designado por Lote 19, da Quadra 22, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada O, com área de 477,00, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261285 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 10/01/
1961, averbado em 09/02/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor ERIQUE VALIONA DEL RIO e
s/m ISMAELINA DE MORAES LUZ, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por
não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.140-5; 16) Terreno designado por Lote 20, da
Quadra 22, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área de
512,00m2, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261288 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 04/03/1960, averbado em 14/06/1960,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A, sendo constituídos
em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil
reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6,
em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.190-0; 17) Terreno
designado por Lote 21, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S, com área de 390,00m2, localizado à 40,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261287 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 04/03/1960,
averbado em 14/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.191-8; 18) Terreno designado por Lote 22, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de 371,00m2,
localizado à 52,50m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261313 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/09/1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
PASTORIL E INDUSTRIAL S/A, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Em 2º Leilão será

vendido, por não inferior a R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil
e quinhentos reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.192-
6; 19) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 22, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área de 371,00m2, localizado à
65,50m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261311 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/
1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/
A, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.193-4; 20) Terreno designado por Lote 24, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área total de 380,00m2,
localizado à 79,50m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261318 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/09/1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
PASTORIL E INDUSTRIA S/A, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil,
quinhentos reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.194-2; 21)
Terreno designado por Lote 25, da Quadra 22, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada S, com área total de 373,00m2, localizado à 95,50m
do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261314 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/1959,
averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIA S/A,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e
cinco mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil, quinhentos reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.195-9; 22) Terreno designado por Lote 26, da
Quadra 22, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, com área
total de 390,00m2, medindo o terreno todo 19,50m, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261284 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/09/
1959, averbado em 23/08/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PASTORIL E INDUSTRIAL S/
A, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 153.000,00
(Cento e cinquenta e três mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.196-7; 23) Terreno designado por Lote 29, da Quadra 22, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S, esquina com a Rua M, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261282 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 23/08/1960, averbado em 05/10/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
CARLOS AUGUSTO PALHARES FILHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.119-9; 24) Terreno designado por
Lote 01, da Quadra 23, do PAL 19.789, com frente para a Rua 5, com
área de 365,00m2, localizado à 10,00m do início da curva de
concordância da Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261294 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961, averbado em
20/02/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor LUIZ CLAUDIO ETCHEBERT MARINHO e MARIA
TERESA ETCHEBERT MARTINHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.2. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-5, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.199-1; 25) Terreno
designado por Lote 02, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S,  com área de 449,00m, localizado à 36,50m do
início da curva de concordância da Rua X, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261283 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961,
averbado em 20/02/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor LUIZ CLAUDIO ETCHEBERT
MARINHO e MARIA TERESA ETCHEBERT MARINHO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 175.500,00
(Cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.200-7; 26) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 23, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de 365,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261281 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.201-
5; 27) Terreno designado por Lote 04, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S,  com área de 360,00m2, localizado à
101,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261279 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMERCIO E
INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
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AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.202-3; 28) Terreno
designado por Lote 05, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada S,  com área de 360,00m2, localizado à 89,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261278 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1961,
averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMERCIO E INDUSTRIA
DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.203-1; 29) Terreno designado por Lote
06, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,
localizado à 77,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261277 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
BANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.204-
9; 30) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área total de 360,00m2, localizado
à 69,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261253 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1961, averbado em 05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor BANCO COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.205-6; 31) Terreno
designado por Lote 08, da Quadra 23, do PAL 19.789, situado na
Rua Projeta S,  localizado à 53,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261276 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1961, averbado em
05/05/1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
PERNAMBUCO, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa
de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.206-4; 32) Terreno designado por Lote 09, da
Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada S,  com área de
360,00m2, localizado à 45,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261254 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 06/12/1960, averbado em 06/01/1958,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor JOSE ALBERTO GONTIJO DE FARIA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.207-
2; 33) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada S, com área total de 360,00m2, localizado
à 29,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261252 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/12/
1960, averbado em 19/12/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor PAULO RIBEIRO DA SILVA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.208-0; 34) Terreno designado por Lote 14, da Quadra 23, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 425,00m2, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261255 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 08/04/1960, averbado em 11/04/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor JAIR
DE FREITAS DE ARAUJO, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 180.000,00
(Cento e oitenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior
a R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.310-4; 35) Terreno designado por Lote 16, da
Quadra 23, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de
360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de concordância
da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula
261297 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos,
constante no ato Av.1, em 23/11/1959, averbado em 07/01/19600,
inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às
fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento
aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos pelo
fiduciante/devedor ROSEMARY DA SILVEIRA MACHADO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.312-
0; 36) Terreno designado por Lote 17, da Quadra 23, do PAL 19.789,
situado na Rua X, localizado à 29,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261260 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 23/11/1959, averbado em 07/
01/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ROSANGELA DA SILVEIRA MACHADO, menor,
representada pelo seu pai CANDIDO JOSÉ MACHADO, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.313-
8; 37) Terreno designado por Lote 26, da Quadra 23, do PAL 19.789,

situado na Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261261 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 07/02/1961, averbado em 20/02/
1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor LUIS CLÁUDIO ETCHEBERT MARINHO e MARIA
TERESA ETCHEBERT MARINHO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por
não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). Tudo nos
termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.212-2; 38) Terreno designado por Lote 01, da
Quadra 24, do PAL 19.789, com área total de 605,00m2, situado na
Av. do Encanamento, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261257 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 10/09/1958, averbado em 01/07/
1968, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA
LAGE, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 135.000,00
(Cento e trinta e cinco mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.213-
0; 39) Terreno designado por Lote 03, da Quadra 24, do PAL 19.789,
com área de 394,00m2, situado na Rua S, esquina com a Rua X, na
Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261258 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 10/091958, averbado em 01/07/1968, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
AVENTINO FERNANDES CARVALHAL DA SILVA LAGE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.215-
5; 40) Terreno designado por Lote 04, da Quadra 24, do PAL 19.789,
com área total de 360,00m2, situado na Rua  X, localizado à 10,00m
do início da curva de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261256 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 02/03/1959,
averbado em 28/06/1968, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor ANTÔNIO JOSÉ GOMES VAZ,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.322-9; 41) Terreno designado por Lote 05, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua X, com área de 360,00m2, medindo
12,00m de frente, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261259 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 02/03/1959, averbado em 28/06/
1968, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ANTÔNIO JOSÉ GOMES VAZ, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.323-
7; 42) Terreno designado por Lote 06, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, localizado à 34,00m do início da curva
de concordância da Rua S, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261274 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 26/01/1960, averbado em
28/12/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor CHENILE DO BRASIL, TECELAGEM E
CONFECÇÕES S/A, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior
a R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais). Tudo nos termos do
Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.324-5; 43) Terreno designado por Lote 07, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2,
localizado à 46,00m, do início da curva de concordância da Rua S,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261293 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 30/03/1959, averbado em 14/05/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
INDUSTRIA TEXTEIS BARBERO S/A, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.325-2; 44) Terreno
designado por Lote 09, da Quadra 24, do PAL 19.789, situado na
Rua Projetada X, localizado à 89,00m do início da curva de
concordância da Rua O, com área de 360,00m2, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261298 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/
1960, averbado em 07/04/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor HUGO SANTOS PEREIRA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.327-8; 45) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 24, do
PAL 19.789, situado na Rua Projeta X, com área total de 360,00m2,
situado na Rua  X, localizado à 77,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261299 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 21/12/1959, averbado em
07/01/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor NYLMAR FERREIRA BASTOS, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais) Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.328-
6; 46) Terreno designado por Lote 12, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, com área total de 373,00m2, localizado
à 95,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261310 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/12/
1960, averbado em 19/12/1960, inscrito no memorial de loteamento

...Continuação...

sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor OSÉAS MARTINS DE
ALMEIDA JUNIOR, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.330-2; 47) Terreno designado por Lote
15, da Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Rua X, com área total
de 360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261302 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 06/04/1959, averbado em
23/04/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor JORGE ABDALLA, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.333-6; 48)
Terreno designado por Lote 17, da Quadra 24, do PAL 19.789, com
frente para Rua X, na Freguesia de Campo Grande, descrito na
matrícula 261303 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros
pactos, constante no ato Av.1, em 08/03/1961, averbado em 19/05/
1961, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº.
185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor ALBERTO NASSER ADJAME, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.335-
1; 49) Terreno designado por Lote 18, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 425,00m2, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261305 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 02/08/
1957, averbado em 22/08/1957, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JOÃO MAXIMINIANO
OLIVEIRA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de
Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.404-5; 50) Terreno designado por Lote 19, da
Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com
área de 360,00m2, localizado à 17,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261322 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 12/11/1958, averbado em 28/
08/1969, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor CLAUDEMIRO DE SOUZA FERREIRA, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.406-
0; 51) Terreno designado por Lote 20, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado
à 29,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261323 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 04/09/
1958, averbado em 18/09/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor CLEMENTE MENDES
GOMES, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de
Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será
oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e
sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$
144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos
do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude das
Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de
Janeiro sob o nº 1.544.407-8; 52) Terreno designado por Lote 22, da
Quadra 24, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com
área de 360,00m2, localizado à 53,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261301 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/01/1958, averbado em
30/01/1958, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor OSÉAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.409-
4; 53) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 24, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado
à 65,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261324 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/01/
1958, averbado em 30/01/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor JOSE FERNANDO RANGEL,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 180.000,00 (Cento e
oitenta mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.410-2; 54)
Terreno designado por Lote 24, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à
149,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261312 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor WERNER GRUMACH, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.437-
5; 55) Terreno designado por Lote 09, da Quadra 31, do PAL 19.789,
situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2, localizado à
89,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261321 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 10/02/
1960, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL
LTDA, representada pelo seu sócio GERMANO ANDRADA PONTES
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
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Leilão, por preço não inferior a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 189.000,00
(Cento e oitenta e nove mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.344-3; 56) Terreno designado por Lote 10, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, localizado à 101,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261330 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL LTDA,
representada pelo sócio JOÃO GERMANO ANDRADA PONTES,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.345-0; 57) Terreno designado por Lote 11, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua Projetada X, com área de 360,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261331 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, representada pelo seu sócio JOÃO
GERMANDO ANDRADA PONTES, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.346-8; 58) Terreno designado por
Lote 12, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Rua Projetada X,
com área total de 360,00m2, localizado à 125,00m do início da
curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande,
descrito na matrícula 261319 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular
de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária
e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em
13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob
o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL LTDA, representada
pelo sócio JOÃO GERMANO ANDRADE PONTES, sendo constituídos
em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.347-6; 59)
Terreno designado por Lote 13, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Rua Projetada X, localizado à 137,00m, do início da curva de
concordância da Rua O, com área de 360,00m2, na Freguesia de
Campo Grande, descrito na matrícula 261300 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.348-4; 60) Terreno designado por Lote 14, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua X, com área de 360,00m2, localizado à
86,50m do início da curva de concordância da Rua E, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261309 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPRESA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda

em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta
mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.349-2; 61) Terreno designado por Lote 21, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Rua E, com área de 460,00m2, localizado à
51,50m do início da curva de concordância da Rua X, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261340 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 01/04/
1959, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor GERALDO ANDRADE, sendo
constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em nome
da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão,
por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).
Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e
quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação
constante no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais
negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.958-
1; 62) Terreno designado por Lote 22, da Quadra 31, do PAL 19.789,
situado na Av. do Encanamento, com área de 432,00m2, localizado
à 173,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261295 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 31/12/1958, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor ARRUDA IRMÃO E CIA. LTDA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.435-9; 63) Terreno designado por Lote 23, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 161,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261307 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/01/1959, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
WERNER GRUMACH, sendo constituídos em mora; cancelada a
Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no ato
AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00
(Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não
inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo
nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em virtude
das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 1.544.436-7; 64) Terreno designado por Lote
24, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento,
com área de 360,00m2, localizado à 149,00m do início da curva de
concordância da Rua O, na Freguesia de Campo Grande, descrito
na matrícula 261312 do 4º RGI, objeto da Escritura Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação fiduciária e
outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 06/
01/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o
nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que se faz para
pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não foram pagos
pelo fiduciante/devedor WERNER GRUMACH, sendo constituídos em
mora; cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/
credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não
inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão
será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e
quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante
no ato AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas.
Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.437-5; 65)
Terreno designado por Lote 26, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado
na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à
125,00m do início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia
de Campo Grande, descrito na matrícula 261308 do 4º RGI, objeto da
Escritura Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de
alienação fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/
1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento
sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL
LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda
em nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em
1º Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta

mil reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.439-1; 66) Terreno designado por Lote 27, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 113,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261306 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, sendo constituídos em mora; cancelada
a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora, averbada no
ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior a R$
160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.440-9; 67) Terreno designado por
Lote 28, da Quadra 31, do PAL 19.789, situado na Av. do
Encanamento, com área de 360,00m2, localizado à 101,00m do
início da curva de concordância da Rua O, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261304 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 13/06/1960, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor EMPREZA INDUSTRIAL LTDA,
sendo constituídos em mora; cancelada a Promessa de Venda em
nome da fiduciária/credora, averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º
Leilão, por preço não inferior a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). Em 2º Leilão será vendido, por não inferior a R$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais). Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.441-7; 68) Terreno designado por Lote 29, da Quadra 31, do
PAL 19.789, situado na Av. do Encanamento, com área de 360,00m2,
localizado à 89,00m do início da curva de concordância da Rua O,
na Freguesia de Campo Grande, descrito na matrícula 261316 do 4º
RGI, objeto da Escritura Particular de Contrato de Promessa de
Compra e Venda, de alienação fiduciária e outros pactos, constante
no ato Av.1, em 28/11/1958, averbado em 13/06/1960, inscrito no
memorial de loteamento sob o nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em
06/09/1956, venda essa que se faz para pagamento aquela fiduciária/
credora da dívida, que não foram pagos pelo fiduciante/devedor
EMPREZA INDUSTRIAL LTDA, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Em 2º Leilão será
vendido, por não inferior a R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro
mil reais). Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato
AV-6, em virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na
Prefeitura do Rio de Janeiro sob o nº 1.544.442-5; 69) Terreno
designado por Lote 01, da Quadra 32, do PAL 19.789, situado na Av.
do Encanamento, com área de 652,00m2, na Freguesia de Campo
Grande, descrito na matrícula 261315 do 4º RGI, objeto da Escritura
Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, de alienação
fiduciária e outros pactos, constante no ato Av.1, em 28/11/1958,
averbado em 30/01/1959, inscrito no memorial de loteamento sob o
nº. Lº8-C, sob o nº. 185, às fls. 285, em 06/09/1956, venda essa que
se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, que não
foram pagos pelo fiduciante/devedor SIPROMETA S/A
INCORPORAÇÃO E EXPORTAÇÃO, sendo constituídos em mora;
cancelada a Promessa de Venda em nome da fiduciária/credora,
averbada no ato AV.3. Será oferta, em 1º Leilão, por preço não inferior
a R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Em 2º Leilão será vendido,
por não inferior a R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais).
Tudo nos termos do Edital de Intimação constante no ato AV-6, em
virtude das Notificações Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº 1.543.959-9Tudo nos termos do Edital de
Intimação constante no ato AV-6, em virtude das Notificações
Extrajudiciais negativas. Inscrito na Prefeitura do Rio de Janeiro sob o
nº 1.544.404-5. Os imóveis serão vendidos, no estado em que se
encontram. Ficam cientes os interessados de que no ato da
arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes
pagamentos: Venda á vista, acrescida da comissão ao leiloeiro de
5%, e as despesas efetuadas com o leilão. Ficam por conta do
arrematante, as despesas com os leilões, transferência (ITBI´s,
RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU e demais impostos ou qualquer
outra inerente a unidade arrematada). Ficam por este Edital
intimados dos leilões os devedores acima mencionados, na forma
da Lei. O Leiloeiro está autorizado a fornecer informação sobre o
bem acima descrito. RJ, 26/03/2021. (as). Gustavo Portella Lourenço
– Leiloeiro Público Oficial.

...Continuação.

IR: cerca de 9 milhões de  
declarações foram enviadas

Nas quatro pri-
meiras semanas 
de entrega da 

Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física, 
8.992.283 contribuin-
tes acertaram as contas 
com o Leão. Isso equi-
vale a 27,6% do pre-
visto para este ano. O 
balanço foi divulgado 
nesta segunda-feira pe-
la Receita Federal, com 
dados apurados até as 
11h da manhã.

Neste ano, o Fis-
co espera receber até 
32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram 
enviadas 31.980.146 de-
clarações. O prazo de 
entrega começou em 
1º de março e irá até as 
23h50min59s de 30 de 
abril.

O programa para com-
putador está disponível 
na página da Receita Fe-
deral na internet. Quem 
perder o prazo de envio 
terá de pagar multa de R$ 
165,74 ou 1% do impos-
to devido, prevalecendo 
o maior valor.

A entrega é obrigató-
ria para quem recebeu 
acima de R$ 28.559,70 

em rendimentos tributá-
veis em 2020. Isso equi-
vale a um salário acima 
de R$ 1.903,98, incluído 
o décimo terceiro.

Também deverá entre-
gar a declaração quem te-
nha recebido rendimen-
tos isentos acima de R$ 
40 mil em 2020, quem 
tenha obtido ganho de 
capital na venda de bens 
ou realizou operações de 
qualquer tipo na Bolsa 
de Valores, quem tenha 
patrimônio acima de R$ 
300 mil até 31 de dezem-
bro do ano passado e 
quem optou pela isenção 
de imposto de venda de 
um imóvel residencial pa-
ra a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

Pelas estimativas da 
Receita Federal, 60% das 
declarações terão resti-
tuição de imposto, 21% 
não terão imposto a pa-
gar nem a restituir e 19% 
terão imposto a pagar.

Assim como no ano 
passado, serão pagos 
cinco lotes de restitui-
ção. Os reembolsos 
serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de 
maio (primeiro lote), 30 

de junho (segundo lote), 
30 de julho (terceiro lo-
te), 31 de agosto (quarto 
lote) e 30 de setembro 
(quinto lote).

As regras para a entre-
ga da declaração do Im-
posto de Renda foram 
divulgadas na semana 
passada pela Receita. 
Entre as principais no-
vidades, está a obriga-
toriedade de declarar o 
auxílio emergencial de 
quem recebeu mais de 
R$ 22.847,76 em outros 
rendimentos tributáveis 
e a criação de três cam-
pos na ficha “Bens e 
direitos” para o contri-
buinte informar cripto-
moedas e outros ativos 
eletrônicos.

O prazo para as em-
presas, os bancos e as 
demais instituições fi-
nanceiras e os planos 
de saúde fornecerem os 
comprovantes de rendi-
mentos acabou em 26 de 
fevereiro. O contribuinte 
também deve juntar reci-
bos, no caso de aluguéis, 
de pensões, de presta-
ções de serviços, e notas 
fiscais, usadas para com-
provar deduções.

Preços de frete subiram em 
até 25% em um ano 

Os agricultores 
e exportadores 
mato-grossenses 

estão pagando mais caro 
para escoar a produção. Os 
preços do frete em feverei-
ro de 2021 subiram, em mé-
dia, até 25% se comparado 
com os valores praticados 
no mesmo mês do ano pas-
sado. A menor alta é para os 
produtos que seguem para 
o porto de Santos, como 
mostra o Boletim Logísti-
co da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
divulgado nesta segunda-
-feira.

pesar de ser possível en-
contrar elevação chegando 
a 26% a depender da rota, o 
transporte para o principal 
porto do país registra um 
aumento de 11% na média. 
Agora, se o escoamento for 
realizado por Paranaguá ou 
ainda pelo Arco Norte, as 
cotações ficam 19% e 20% 
mais elevadas. Índice abaixo 
do roteiro com destino da 
produção pelo Alto Ara-
guaia, no próprio estado, 
onde foi registrada a maior 
variação entre os anos.  

Já a diferença entre os 

preços praticados entre os 
dois primeiros meses deste 
ano é ainda mais expressiva. 
Neste caso, a maior varia-
ção é encontrada nos pro-
dutos que saem de Sorriso e 
seguem para Miritituba, no 
Pará. Se em janeiro o preço 
pago por tonelada removi-
da era de R$ 160, em feve-
reiro passou para R$ 230, 
uma elevação de 44%.

De acordo com a análise 
da Conab, essa situação é 
resultado da junção de di-
versos fatores, como a in-
tensificação da colheita da 
soja, o aumento de preços 
do combustível, e ainda al-
guns congestionamentos 
em rotas importantes.

“Com o volume signifi-
cativo de chuvas registrado 
em Mato Grosso, surgiram 
gargalos logísticos em al-
guns corredores. Nestes 
locais, com um fluxo mui-
to elevado de caminhões, 
há relatos de problemas 
de descarga, com filas em 
pontos de transbordo co-
mo decorrência também da 
concentração do grande vo-
lume a ser escoado em um 
curto espaço de tempo”, 

explica o superintendente 
de Logística Operacional da 
Conab, Thomé Guth. “Es-
sas filas e a morosidade na 
descarga em terminais exer-
cem efeito de enxugamen-
to da oferta de transporte, 
à medida que caminhões 
ficam parados, portanto, 
indisponíveis para realiza-
ção de novas viagens, o que 
inflaciona os preços”, acres-
centa.

Ferrovias

O investimento na am-
pliação das ferrovias é uma 
forma de buscar um menor 
custo para o escoamento da 
produção agrícola. Quando 
comparado com outros pa-
íses de grandes extensões 
territoriais, o Brasil apre-
senta baixa densidade da 
malha ferroviária, com 3,4 
km de trilhos por mil quilô-
metros quadrados. Com es-
te índice, o estado brasileiro 
se coloca abaixo de países 
com área menor, mas com 
ocupação ainda mais signi-
ficativa do que outros como 
Índia, África do Sul, Argen-
tina, México e Austrália.
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Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05

1. Contexto Operacional: A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Cia.” ou “Bemobi”) foi 
constituída em 28/08/07 e tem sede na Rua Visconde de Ouro Preto, 5, sala 
1.001 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ. A Cia. possui uma filial constituída em 
13 de maio de 2019, localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º e 7º andares 
- Paraíso - São Paulo/SP. Em 21/08/20, concluiu-se o processo de conversão 
da Cia. de uma sociedade Ltda. para uma S.A.. Desta forma, diferentemente 
da sociedade Ltda., que tem seu capital social formado por quotas e como ato 
constitutivo o contrato social, a Cia., agora como S.A., passa a ter seu capital 
social formado por ações e como ato constitutivo o estatuto social. Em decor-
rência desse processo de conversão, as quotas da Cia. foram convertidas em 
ações ordinárias na proporção de uma quota para uma ação ordinária, todas 
nominativas e sem valor nominal. Em 08/02/21 (evento subsequente), a Cia. 
concluiu o processo de Oferta Pública de Ações (“IPO”), vide Nota 24. A con-
troladora em última instância da Cia. é a Otello Corporation ASA, com sede em 
Oslo, Noruega, listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que 
é a controladora direta da Cia., também é controlada pela Otello Corporation 
ASA. A Cia. é uma S.A. e tem como objeto social: (i) o desenvolvimento de 
tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de 
desenvolvimento de programas de computador (softwares) e de ferramentas de 
programas de computador especificamente desenvolvidas para a rede mundial 
de computadores (internet) com acesso via telefonia móvel celular ou qualquer 
outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de 
projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de soluções 
dos referidos softwares; (iii) a prestação de consultoria relacionada a aplicações 
para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades correlatas; (iv) a 
atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras 
sociedades, simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que 
sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior. 1.1. Reorganização so-
cietária do acionista controlador: Em 30/09/20, a administração da Cia. firmou 
três contratos de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e 
adquiriu 100% do capital social das empresas Bemobi International AS, Bemobi 
Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa transação, a Cia. re-
gistrou no passivo não circulante, naquele momento, o valor de R$ 290.430 com 
a sua controladora Bemobi Holding AS, já que, de acordo com os documentos 
assinados entre as partes, esse valor deverá ser liquidado em 31/12/21. Esse 
valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5% a.a. Como a Cia. 
possuía até 30/09/20 o valor total de R$ 45.510 de empréstimos a receber com 
a Bemobi Holding AS, em 31/12/20 o saldo registrado no passivo circulante com 
esta sociedade é de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.510 foi compensado 
com o valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430. Em decorrên-
cia dessa aquisição, em 31/12/20 a Cia. possui um passivo circulante superior 
ao ativo circulante. A administração da Cia. espera que esta situação seja re-
vertida com o recebimento de recursos no processo de IPO (vide Nota 24). 
Esse valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da Cia. através 
de avaliações financeiras realizadas por seus consultores externos, a partir de 
técnicas de fluxo de caixa descontado (valuation). Essas empresas atuam no 
mesmo segmento de negócio da Cia., que é substancialmente o de desenvol-
ver tecnologias para aplicação em telefones celulares. A administração da Cia. 
entende que através dessas empresas adquiridas a Cia. poderá consolidar e 
expandir suas operações em outros países do mundo, bem como se beneficiar 
de sinergias na operação e no gerenciamento das atividades, a partir do con-
ceito “One Bemobi”. Ainda, conforme as avaliações financeiras realizadas por 
seus consultores externos, a administração da Cia. espera obter fluxos de caixa 
positivos advindos dessas empresas adquiridas. Por se tratar de combinação 
de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, 
no ativo da Cia., mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A 
diferença entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor 
contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta 
específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426. Mediante essa transa-
ção, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a 
estar sob o controle direto e indireto da Cia., conforme o quadro abaixo, sendo 
que a Bemobi Holding AS continua com o controle direto da Cia. Empresas ad-
quiridas e que passam a ser controladas diretamente pela Cia.: Participação
Bemobi International AS (Noruega) 100,00%
Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia) 100,00%
Open Markets AS (Noruega) 100,00%
Empresa controlada indiretamente pela Cia. e diretamente pela Open  
Markets AS:

Participação
Tulari Spain Sociedad Ltda. (Espanha) 100,00%
Empresas controladas indiretamente pela Cia. e diretamente pela Tulari Spain 
Sociedad Ltda.:

Participação
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de 
Capital Variable (México) 100,00%
Apps Club de Chile SPA (Chile) 100,00%
Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia) 100,00%
Apps Club de Argentina (Argentina) 100,00%
Os saldos combinados recebidos pela Cia. em 30/09/20, em decorrência da 
aquisição das empresas, são:
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 15.697 Obrigações com pessoal 3.649
Contas a receber de clientes 61.922 Tributos a recolher 1.673
Tributos a recuperar 1.565 Contas a pagar 26.587
Adiantamentos a terceiros 1.074
Outros valores a receber 1.515 -
Total do ativo circulante 81.773 Total do passivo circulante 31.909
Não Circulante Patrimônio Líquido
Outros valores a receber 341 Capital social 54.123
Tributos diferidos 758 Reservas de capital 10.632
Imobilizado 6 Resultados acumulados 187
Intangível 14.035 Outros resultados abrangentes 62
Total do ativo não circulante 15.140 Total do patrimônio líquido 65.004

Total do Ativo 96.913
Total do Passivo e  
 Patrimônio Líquido 96.913

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2020 2019 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 93.657 61.746 111.196
Contas a receber de clientes 5 34.279 49.700 93.877
Tributos a recuperar 4.964 3.084 6.643
Adiantamentos a terceiros 7.070 4.866 7.467
Empréstimo a parte relacionada 20.2 - 8.040 -
Outros valores a receber - - 1.036
Total do ativo circulante 139.970 127.436 220.219
Não Circulante
Outros valores a receber 43 38 43
Tributos diferidos 6 15.466 33.657 15.687
Empréstimo a parte relacionada 20.2 7.877 - -
Investimentos 7 59.497 - -
Imobilizado 8 12.624 10.011 12.627
Intangível 9 195.758 201.752 208.352
Total do ativo não circulante 291.265 245.458 236.709
Total do ativo 431.235 372.894 456.928

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2020 2019 2020
Circulante
Obrigações com pessoal 10 10.598 9.404 14.077
Tributos a recolher 11 2.145 2.964 4.289
Contas a pagar 12 6.505 7.082 26.575
Dividendos a pagar 14.6 8.486 - 8.486
Arrendamentos 13 1.173 421 1.173
Contraprestações a pagar 1.1 e 20.2 244.920 - 244.920
Total do passivo circulante 273.827 19.871 299.520
Não circulante
Arrendamentos 13 2.780 723 2.780
Total do passivo não circulante 2.780 723 2.780
Patrimônio líquido
Capital social 14.1 183.391 183.391 183.391
Reserva de capital 14.2 4.302 4.123 4.302
Reservas de lucros 14.3 192.030 - 192.030
Lucros acumulados - 164.786 -
Ajuste de avaliação patrimonial 14.4 (225.426) - (225.426)
Outros resultados abrangentes 14.7 331 - 331
Total do patrimônio líquido 154.628 352.300 154.628
Total do passivo e do patrimônio líquido 431.235 372.894 456.928

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO  
Valores expressos em milhares de Reais (R$), 

exceto quando indicado de outra forma

Controladora
Consoli-

dado
Notas 2020 2019 2020

Receita líquida 16 145.314 154.586 171.546
Custos dos serviços prestados 17 (56.210) (63.189) (69.909)
Lucro bruto 89.104 91.397 101.637
Despesas gerais e administrativas 18 (27.573) (26.651) (39.532)
Resultado de equivalência patrimonial 7 (5.838) - -
Lucro operacional 55.693 64.746 62.105
Receitas financeiras 19 2.741 2.435 2.159
Despesas financeiras 19 (2.617) (9.035) (5.880)

124 (6.600) (3.721)
Lucro antes do IR e da contribuição social 55.817 58.146 58.384
IR e contribuição social 21 (20.087) (21.710) (22.654)
Lucro líquido do exercício 35.730 36.436 35.730
Quantidade média de ações/quotas 
no exercício (em milhares de ações/
quotas) 14.5 18.339.104 5.895.631 18.339.104
Lucro básico e diluído por ação/
quota 0,002 0,006 0,002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020

Lucro líquido do exercício 35.730 36.436 35.730
Outros resultados abrangentes 14.7 331 - 331
Total do resultado abrangente do exercício 36.061 36.436 36.061

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Reservas de lucros

Notas
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva 
especial 
de divi-
dendos

Lucros  
acumu- 

lados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Outros 
Resultados 

abrangentes Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 40.767 - - - - 128.350 - - 169.117
Aumento de capital social mediante
conversão de mútuo com controladora 14.1 142.624 142.624
Constituição de reserva de capital - Opções de 
ações da controladora a empregados da Cia. 14.2 4.123 4.123

Lucro líquido do exercício - - - - - 36.436 - - 36.436
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 183.391 4.123 - - - 164.786 - - 352.300
Constituição de reserva especial de dividendos 
mediante destinação de lucros acumulados 14.3 164.786 (164.786) -

Constituição de reserva especial de dividendos 
mediante destinação de lucros intermediários 14.3 13.446 (13.446) -

Ajuste referente ao ágio em aquisição
de empresas sob controle comum

1.1 e 
20.2 (225.426) (225.426)

Constituição de reserva de capital - Opções de 
ações da controladora a empregados da Cia. 14.2 179 179

Lucro líquido do exercício 35.730 35.730
Ajuste acumulado de conversão 14.7 331 331
Constituição de reserva legal 14.3 1.787 (1.787) -
Destinação de lucros para pagamento de
 dividendo mínimo obrigatório 14.6 (8.486) (8.486)
Constituição de reserva estatutária 14.3 - - - 12.011 - (12.011) - - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 183.391 4.302 1.787 12.011 178.232 - (225.426) 331 154.628

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora
Conso-
lidado

Notas 2020 2019 2020
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 55.817 58.146 58.384
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o 
  lucro pelos efeitos de:
Depreciação e amortização 8 e 9 19.746 16.564 23.012
Resultado de equivalência patrimonial 7 5.838 - -
Demais juros pagos e recebidos 56 15 56
Juros sobre empréstimo com parte  
 relacionada 20.2 538 3 584
Variações cambiais sobre empréstimo com  
 parte relacionada - 7.239 -
Juros sobre arrendamentos 13 149 9 149
Opções de ações da controladora 14.2 179 4.123 359
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 15.421 (12.183) 17.745
Tributos a recuperar (1.880) (1.976) (1.994)
Adiantamentos a terceiros (2.204) (1.790) (1.527)
Outros valores a receber (5) (21) 815
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal 1.194 2.955 1.024
Tributos a recolher (1.360) (107) (2.919)
Contas a pagar (577) (277) (7.094)
Caixa gerado nas operações 92.912 72.700 88.594
Juros líquidos pagos (743) (27) (743)
IR e contribuição social pagos (1.355) (4.455) (1.355)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 90.814 68.218 86.496
Atividades de investimento
Caixa e equivalentes de caixa recebidos  
 em aquisição de controle 1.1 - - 15.697
Aquisição de imobilizado e intangível 8 e 9 (13.155) (26.772) (15.186)
Empréstimos a parte relacionada 20.2 (63.016) (37.028) (55.139)
Recebimentos de empréstimos a parte  
 relacionada 20.2 17.669 36.756 17.623
Caixa líquido aplicado nas atividades  
 de investimento (58.502) (27.044) (37.005)
Atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos 13 (401) (68) (401)
Pagamentos de empréstimos de parte  
 relacionada 20.2 - (2.925) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (401) (2.993) (401)
Efeitos da variação nas taxas de câmbio  
 sobre caixa e equivalentes de caixa - - 360
Aumento líquido de caixa e equivalentes  
 de caixa 31.911 38.181 49.450
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial 61.746 23.565 61.746
Saldo final 93.657 61.746 111.196
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 31.911 38.181 49.450

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora
Conso- 
lidado

Notas 2020 2019 2020
Receitas
Vendas de serviços 16 162.339 171.507 188.571
Receitas relativas à construção de  
 ativos próprios 9.511 7.521 9.511
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (423) - (775)
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados (27.974) (38.496) (41.673)
Materiais, energia e serviços de terceiros (7.949) (6.398) (12.066)
Outros insumos adquiridos de terceiros (1.678) (1.279) (1.759)
Valor adicionado bruto 133.826 132.855 141.809
Depreciação e amortização 17 e 18 (19.746) (16.565) (23.012)
Valor adicionado líquido produzido 114.080 116.290 118.797
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 7 (5.838) - -
Receitas financeiras 19 2.741 2.435 2.159
Valor adicionado total a distribuir 110.983 118.725 120.956
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta (25.382) (25.933) (28.930)
Benefícios (3.525) (2.904) (3.720)
FGTS (1.620) (1.379) (1.620)

(30.527) (30.216) (34.270)
Impostos, taxas e contribuições
Federais (34.551) (34.558) (37.569)
Estaduais - (1) -
Municipais (7.787) (8.621) (7.757)

(42.338) (43.180) (45.326)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros (842) (7.643) (4.025)
Aluguéis 18 (1.546) (1.250) (1.605)

(2.388) (8.893) (5.630)
Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos (35.730) (36.436) (35.730)

(35.730) (36.436) (35.730)
Valor adicionado distribuído (110.983) (118.725) (120.956)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Os principais saldos dessas empresas são apresentados na Nota 7. 2. Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis: 2.1. 
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com os 
Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), aprovados pela CVM (“CVM”) e pelo Con-
selho Federal de Contabilidade (“CFC”), com aplicação obrigatória para os exer-
cícios apresentados. Todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, e apenas essas informações, estão 
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da administração 
da Cia. A preparação de demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento 
por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contá-
beis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior com-
plexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significati-
vas para as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, estão 
divulgadas na Nota 3. 2.2. Bases de mensuração: As demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto 
no caso de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao 
valor justo. 2.3. Consolidação de demonstrações contábeis: As demonstrações 
contábeis consolidadas consideram os saldos das controladas direta e indireta-
mente pela Cia. na mesma data-base e de acordo com as mesmas políticas 
contábeis. Quando necessário, as demonstrações contábeis das controladas 
são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àquelas adotadas pela Cia. 
Todas as transações, saldos, receitas, custos e despesas entre as empresas 
consideradas nas demonstrações contábeis consolidadas são eliminados inte-
gralmente para fins de consolidação. Sendo que, como a data de aquisição das 
empresas ocorreu em 30/09/20, os saldos estão sendo consolidados a partir 
desta data. Também, em razão da aquisição em 30/09/20, os saldos consolida-
dos do exercício comparativo de 2019 são zerados. 2.4. Políticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas abaixo ou nos respec-
tivos itens destas notas explicativas. As políticas contábeis aplicadas na prepa-
ração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas são consistentes 
em todos os exercícios apresentados. a) Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico 
no qual a Cia. atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Cia. As informações contábeis das empresas do exterior são 
convertidas para a moeda de apresentação da Cia. conforme o Pronunciamento 
Técnico CPC 02 (R2)/IAS 21. b) Demonstração dos fluxos de caixa: Os fluxos de 
caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, con-
forme o item 18.b do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)/IAS 7. c) Informa-
ções por segmento: Segmentos operacionais são componentes da entidade que 
desenvolvem atividades de negócio das quais pode-se obter receitas e incorrer 
em despesas. Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo prin-
cipal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação 
de recursos e avalia o desempenho do segmento. Para a existência do segmen-
to é necessário haver informação financeira individualizada do mesmo. O princi-
pal tomador de decisões operacionais na Cia., responsável pela alocação de 
recursos e pela avaliação periódica de desempenho, é a Diretoria-Executiva, que 
é responsável pela tomada das decisões estratégicas da Cia. e por sua gestão. 
Apesar de haver atividades diversas, o principal tomador de decisão entende 
que a Cia. representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões rela-
tivas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação 
de recursos são efetuadas em bases únicas e pensando na Cia. como um todo. 
d) Aprovação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: As de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas da Cia. foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração em 29 de março de 2021. 2.5. Efeitos da pandemia 
provocada pela COVID-19: Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram repor-
tados pela primeira vez em dezembro de 2019 e, desde então, se espalharam 
por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a ati-
vidade econômica, sendo que o impacto final na economia global e nos merca-
dos financeiros ainda é incerto. A administração da Cia. não identificou quais-
quer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou condições que possam 
lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como 
uma empresa em andamento. Até este momento a Cia. não apresenta quaisquer 
dificuldades em relação ao seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução ma-
terial das receitas com seus clientes. Não há indicação de necessidade de redu-
ção ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obri-
gações. Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em 
razão da pandemia não foram significativos. No entanto, a administração ainda 
está avaliando as respostas governamentais e o avançar das crises de saúde e 
econômica originadas pelo surto, pois, caso haja uma prolongada desaceleração 
nas condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da 
Cia. Adicionalmente, a Cia. ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde 
e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências. 3. Estimativas e Jul-
gamentos Contábeis: A preparação das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas requer o uso de certas estimativas críticas e o exercício de julga-
mento por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas 
contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior com-
plexidade, com risco significativo de provocar ajuste material nos valores contá-
beis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social, estão relaciona-
das a seguir. 3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: O ágio por 
expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 9, é testado anualmen-
te para avaliação do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior 
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível 
impairment. O valor recuperável é definido com base em cálculo do valor em uso, 
efetuado com base em estimativas da administração. Como mencionado na 
Nota 9, nenhuma perda por impairment foi contabilizada no exercício. Para fins 
de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos 
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 

Relatório da Administração: Prezados Acionistas, Clientes e Investidores, Criada em 2009 no Brasil como empresa 
independente, a história da Bemobi começou a ganhar os contornos de sua forma atual em 2012. Com o início da ace-
leração das redes de dados 3G e o início da substituição dos telefones móveis de featurephones por smartphones, o 
mercado de serviços digitais móveis começou uma migração de valor das operadoras de telecomunicações para em-
presas como Google e Apple que detinham o controle das lojas de aplicativos, padrões dos smartphones Android e 
iPhone. Ao mesmo tempo que a demanda pela aquisição de smartphones se consolidava ao redor do mundo, a reali-
dade de acesso, uso e compra de aplicativos e serviços digitais era materialmente diferente entre regiões. Apesar do 
alto volume de downloads desses serviços em países emergentes, o volume de receita alcançado pelas lojas de apli-
cativos e desenvolvedores era praticamente inexistente quando comparado às principais economias globais. As razões 
que levam a essa dicotomia estão ligadas não só aos níveis de renda encontrados em cada um desses países vis-à-vis 
os preços praticados, mas também ao acesso limitado à meios de pagamentos eletrônicos (ex. cartão de crédito) por 
um número relevante de pessoas dos países emergentes. Observando essa assimetria entre alta demanda e o gap de 
monetização dos aplicativos móveis no Brasil e em outros países emergentes, a Bemobi identificou uma oportunidade 
de desenvolver soluções que permitissem um acesso mais democrático a estes novos serviços digitais por bilhões de 
novos usuários de smartphones e ao mesmo tempo ajudando as operadoras a ganhar competitividade neste mercado 
de distribuição de apps e outros serviços digitais. Após alguns anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, 
a Bemobi lançou a primeira versão do seu principal serviço, o Apps Club, em 2013. Com um modelo pioneiro e inovador, 
a Bemobi foi o primeiro player no mercado brasileiro e uma das primeiras empresas do mundo a oferecer acesso ilimi-
tado a centenas de aplicativos e jogos para smartphones, nos mesmos moldes implementados e comprovados para 
outros segmentos como de música e vídeo, e que adotaram um modelo de assinatura com uso ilimitado. Adicionalmen-
te, nos utilizamos de um modelo inovador de cobrança que usa o saldo de recarga de clientes pré-pago ou a cobrança 
adicional na conta dos clientes pós-pago, em adição aos meios tradicionais de pagamento, como forma de viabilizar o 
acesso a milhões de pessoas não- bancarizadas. Esse modelo possui enorme aderência à realidade da maior parte da 
população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante. Desde então nosso modelo operacional vem 
evoluindo, se alavancando no sucesso inicial dos serviços no Brasil. Em 2015 a Bemobi iniciou seu processo de inter-
nacionalização pela América Latina. Neste mesmo ano, desenvolveu sua primeira versão de sua plataforma proprietária 
de canais digitais (Loop), como uma forma de criar um canal de distribuição de melhor qualidade para garantir a venda 
e entrega dos serviços ao cliente final. Em 2017, aceleramos nossa internacionalização globalmente para regiões além 
da América Latina, o que nos leva hoje a estar presente em 38 países. E em 2019, lançamos novos serviços de men-
sageria de voz e de microfinanças que rapidamente ganharam tração e escala. Nos últimos anos sedimentamos nosso 
playbook de crescimento que vem sendo executado de forma consistente, refletido em nosso contínuo crescimento de 
volume de transações e de usuários. Em sua forma mais básica, nosso playbook é ancorado em duas dimensões prin-
cipais: • Serviços: conforme lançamos mais serviços com aderência à demanda de usuários móveis de países emer-
gentes através de nosso modelo B2B2C, maior se torna nosso mercado endereçável. • Canais Digitais: em paralelo 
ao lançamento dos serviços integramos nossa plataforma proprietária de canais digitais, Loop, viabilizando uma distri-
buição escalável e previsível para converter os usuários endereçáveis em assinantes. A combinação desses dois pila-

res é a base do crescimento sustentável da Bemobi nos últimos anos e, acreditamos ser uma parte importante para 
nosso crescimento futuro. Acreditamos, assim, que a Bemobi desenvolveu um forte posicionamento em um mercado 
crescente de serviços digitais para países emergentes ao longo de mais de 12 anos de operação, viabilizando o acesso 
a um portfólio amplo e inovador de produtos e serviços a milhões de usuários, até então desassistidos. Essa conquista 
nos habilita a ampliar cada vez mais nossa relevância nesses mercados. Vislumbramos um grande potencial de cresci-
mento, haja visto a comparação entre a penetração de assinaturas que possuímos no Brasil (9,8%), a penetração de 
nossas operações internacionais (0,5%) e o tamanho do mercado endereçável (2,3 bilhões de usuários) que atuamos. 
Vale destacar, ainda, que a Bemobi possui oportunidades claras de expansão inorgânica, por meio de aquisições, que 
podem acelerar de forma significativa seu crescimento através de ativos que possuam sinergia com nossos modelos de 
distribuição e cobrança já estabelecidos. Não podemos deixar de comentar, aqui, sobre a evolução de nossos resulta-
dos no ano de 2020. O ano que se encerrou foi extremamente conturbado, fruto do avanço de uma das piores e mais 
dramáticas crises sanitárias das últimas décadas originada pelo vírus COVID-19. O lockdown que foi uma das medidas 
usadas para combater a COVID-19 no Brasil e em várias partes do mundo, por um lado, acelerou a digitalização de 
negócios existentes e demanda por vários negócios digitais. Mas, por outro lado, gerou um impacto econômico signifi-
cativo em parte relevante da população de renda mais baixa que é, justamente, um dos principais segmentos alvo dos 
serviços da Bemobi. Mesmo dentro deste cenário adverso e com este impacto negativo direto, a companhia demonstrou 
a resiliência de seu modelo de negócios e realizou um ano sólido com crescimento positivo de 9% na receita líquida e 
de 11% do EBITDA quando comparado ao ano de 2019. Dessa forma, o ano de 2020 dá continuidade ao histórico 
consistente de resultados da Bemobi que desde sua criação em 2009 apresenta crescimento em seus patamares de 
receita e de seus demais indicadores financeiros e operacionais. Nossa estratégia de diversificação do ponto de vista 
de serviços e geografias, vem se mostrando acertada.  Ambas as dimensões se tornam cada vez mais relevantes no 
todo de nosso resultado à medida que apresentam taxas de crescimento superiores ao nosso business original. Esta 
diversificação seletiva também aumenta a resiliência do negócio como foi comprovado em 2020. Ao longo do último ano 
conquistamos 7 novos contratos de parceria com diferentes operadoras, sendo 1 no Sudeste Asiático, 3 na Comunida-
de dos Estados Independentes, 2 na África e 1 na América Latina. Outro ponto de destaque está associado aos avanços 
na implementação do Loop, nossa plataforma de canais digitais. Ao todo, implantamos componentes de plataforma em 
5 novas operadoras no último ano alcançando um total de 20 operadoras. A evolução dessa agenda de expansão de 
nossos canais digitais é parte fundamental de nossa estratégia, pois permite alcançar novos clientes a um custo de 
aquisição controlado. Adicionalmente, a Companhia manteve índices de lucratividade e conversão de caixa elevados o 
que nos coloca em uma posição de destaque no mercado de tecnologia e permite a continuidade de nosso plano de 
expansão. Gostaria, por fim, de destacar que a Bemobi viveu nos últimos meses um dos momentos mais importantes 
de sua história com a conclusão de sua abertura de capital na bolsa de valores brasileira (B3) com objetivo de viabilizar 
sua estratégia de crescimento inorgânico. Agradecemos aos nossos acionistas e ao mercado em geral pela confiança 
depositada na atual gestão da Companhia e estamos confiantes sobre a nossa capacidade de crescer, elevar nossa 
participação de mercado e continuar contribuindo com democratização de serviços digitais no Brasil e no mundo. 

A Administração. 

Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as 
UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de 
negócios da qual o ágio se originou. Neste caso, a única UCG identificada é a 
própria Cia. Nesse caso, a administração da Cia. entende que a menor unidade 
geradora de caixa para teste de impairment do ágio abrange o negócio como um 
todo e, portanto, a avaliação está no nível da Cia. Essa metodologia está alinha-
da com o direcionamento estratégico da Cia., no qual avalia o negócio como um 
todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo prin-
cipal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação 
de recursos e avalia o desempenho das operações do ponto de vista da Cia. 
como um todo. 3.2. IR e contribuição social (correntes e diferidos): O IR e a con-
tribuição social (correntes e diferidos) são calculados de acordo com interpreta-
ções da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas 
complexas para determinar o lucro tributável e as diferenças temporárias. Em 
particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais, base nega-
tiva de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na 
proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e 
possa ser utilizado. A mensuração da recuperabilidade do IR diferido sobre pre-
juízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias leva 
em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e ou-
tros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação 
por parte da administração. 
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4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020
Caixa e contas bancárias 25 4.273 17.562
Aplicações financeiras (*) 93.632 57.473 93.634
Total 93.657 61.746 111.196
(*) As aplicações financeiras se referem substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários - CDBs, de curto 
prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, e estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de aproximadamente 98% do CDI 
- Certificado de Depósito Interbancário (2019 - 100% do CDI) e estão investidas em bancos de primeira linha. 5. Con-
tas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de 
serviços no decurso normal das atividades da Cia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 
contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são apresentadas no ativo não circulante. As 
contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para perdas de créditos esperada 
(impairment).
 Controladora Consolidado

2020 2019 2020
Serviços faturados 18.109 26.847 48.062
Serviços a faturar 16.261 22.853 45.906
Provisão para perdas (i) (91) - (91)
Total 34.279 49.700 93.877
(i) A provisão para perdas é reconhecida com base em perdas estimadas, que levam em consideração as informações 
históricas e a probabilidade de ocorrência de eventos futuros. Nos exercícios apresentados, as provisões para perdas 
se referem, substancialmente, a contestações de clientes das operadoras de telefonia, que são suportadas contratu-
almente pela Cia. A idade das contas a receber apresenta-se como segue:
 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020
Total 34.279 49.700 93.877
A vencer 34.279 49.700 93.877
6. Tributos Diferidos: Os tributos diferidos compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o impos-
to sobre a renda (IRPJ) recuperáveis em exercícios futuros, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias 
dedutíveis. As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para 
o IRPJ. Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável este-
ja disponível para ser utilizado na compensação com as diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, 
sofrer alterações. Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente. Os saldos de tributos diferidos ativos 
e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los 
quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados com a mesma entidade legal e mesma autoridade 
fiscal. Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, mas a sua compensação 
é Ltda. em exercícios futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício. O prazo esperado para 
recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.

Controladora Consolidado
Prazo estimado para recuperação: 2020 2019 2020
Até 1 ano 16.632 13.005 16.853
Até 2 anos 11.236 11.334 11.236
Até 3 anos 10.346 11.334 10.346
Até 4 anos 7.183 10.436 7.183
Até 5 anos - 7.245 -

45.397 53.354 45.397
Diferença temporária - amortização fiscal do ágio (29.931) (19.697) (29.931)
Total 15.466 33.657 15.687
A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2018 49.254 -
Efeitos sobre amortização de mais valia (i) (2.177)
Efeitos sobre amortização de ágio (ii) (10.475)
Efeitos sobre amortização da contraprestação paga (iii) (866)
Diferenças temporárias dedutíveis (2.079) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 33.657 -
Efeitos decorrentes da variação na alíquota efetiva dos tributos (312)
Efeitos sobre amortização de mais valia (i) (1.612)
Efeitos sobre amortização de ágio (ii) (10.404)
Efeitos sobre amortização da contraprestação paga (iii) (10.373)
Diferenças temporárias dedutíveis 4.510 - 
Saldo da controladora em 31 de dezembro de 2020 15.466 15.466
Efeitos decorrentes da aquisição de empresas (Nota 1.1)  221
Saldo consolidado em 31 de dezembro de 2020  15.687
(i) Amortização da mais valia reconhecida na Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”), que foi incorporada pela Cia. em 
31/01/18, em razão do processo de aquisição da Cia. em 2015, no qual foi constatado que o valor justo dos ativos 
intangíveis identificados era superior ao valor contábil. (ii) Amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
reconhecido na Opera, em razão do processo de aquisição da Cia. (iii) Amortização da contraprestação paga para 
aquisição da Cia. pela Opera. Cabe ressaltar que a Cia. apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui 
expectativa de que, nos exercícios futuros, estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses 
créditos ativos. Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e finan-
ceiros, assim como a alíquota efetiva de IR e contribuição social, que dariam origem a lucros tributáveis futuros a serem 
compensados. Posições fiscais incertas: Após a incorporação da Opera ocorrida em janeiro de 2018, a Cia. passou 
a deduzir fiscalmente o ágio gerado pela combinação de negócios ocorrida em 2015, por um período de cinco anos. 
A administração entende que a dedutibilidade do ágio para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está 
suportada pelo entendimento dos seus assessores jurídicos. Em 31/12/20, as incertezas associadas à dedução do ágio 
para fins fiscais totalizam o valor de R$ 30.310 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores 
jurídicos internos e externos, a Cia. entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade 
fiscal. A Cia. não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo relevante para 
a Cia. Contudo, a Cia. permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre o lucro em geral para os exercícios de 
2015 a 2020. 7. Investimentos: O resumo dos saldos apresentados em 31/12/20 por cada empresa considerada nas 
demonstrações contábeis consolidadas está relacionado abaixo: Controladas diretas:

Ativo
Patrimônio 

líquido
Receita 
líquida

Lucro líquido 
(prejuízo)

Bemobi International AS 74.137 43.001 24.003 (6.128)
Bemobi Ukraine LLC 4.155 3.327 2.808 131
Open Markets AS 13.743 13.169 649 159
Total 92.035 59.497 27.460 (5.838)
Controladas indiretas:

Ativo
Patrimônio 

líquido
Receita 
líquida

Lucro líquido 
(prejuízo)

Tulari Spain Sociedad Ltda. 11.640 11.623 - (91)
Apps Club Del Mexico Sociedad  
 Anonima Promotora de Capital Variable 4.733 3.867 301 27
Apps Club de Chile SPA 4.346 3.737 929 216
Apps Club de Colombia S.A.S 2.973 2.437 350 (89)
Apps Club de Argentina 2 2 - (183)
Tendo em vista que a aquisição dessas entidades pela Cia. ocorreu em 30/09/20, o resultado apresentado das con-
troladas direta e indiretamente, considerado nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, é referente ao 
período de 01/10/20 a 31/12/20. 8. Imobilizado: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, líquido da depreciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos são depre-
ciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27/IAS 16, considerando a vida útil 
estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero. A administração concluiu que, 
para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter sofrido desvalorização. A vida útil dos 
ativos estimada pela administração é a seguinte:

Vida útil
Equipamentos de informática 3 a 5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Móveis e utensílios 5 a 10 anos
Equipamentos eletrônicos 3 a 5 anos
Equipamentos telefônicos 3 a 5 anos
Direitos de uso de imóveis de terceiros 3 a 6 anos
* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 5 a 10 anos.
Os saldos líquidos do imobilizado são:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Equipamentos de informática 5.086 7.802 5.089
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.847 559 2.847
Móveis e utensílios 767 392 767
Equipamentos eletrônicos 37 40 37
Equipamentos telefônicos 21 40 21
Direitos de uso de imóveis de terceiros 3.866 1.178 3.866
Total 12.624 10.011 12.627
As movimentações do imobilizado são:

Controladora Consolidado

2019 Transfe- 2020

Efeitos 
decorrentes 

da aquisição 
de empresas 

(Nota 1.1) 2020
Saldo Adição Baixa rência Saldo Adição Saldo

Custo
Equipamentos de informática 10.824 463 11.287 155 11.442
Benfeitorias em imóveis de terceiros 810 2.370 3.180 3.180
Móveis e utensílios 570 470 1.040 27 1.067
Equipamentos eletrônicos 102 18 120 120
Equipamentos telefônicos 91 91 91
Direitos de uso de imóveis de terceiros 1.212 3.210   4.422  4.422
Subtotal 13.609 6.531 20.140 182 20.322
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática (3.022) (3.179) (6.201) (152) (6.353)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (251) (82) (333) (333)
Móveis e utensílios (178) (95) (273) (27) (300)
Equipamentos eletrônicos (62) (21) (83) (83)
Equipamentos telefônicos (51) (19) (70) (70)
Direitos de uso de imóveis de terceiros (34) (522)   (556)  (556)
Subtotal (3.598) (3.918)   (7.516) (179) (7.695)
Total líquido 10.011 2.613   12.624 3 12.627
A aquisição de ativos relevantes em 2020 se refere, substancialmente, à locação de um novo imóvel a ser utilizado 
pela matriz da Cia. no Rio de Janeiro/RJ, bem como à realização de benfeitorias no referido imóvel.

2018 2019
Saldo Adição Baixa Transferência Saldo

Custo
Equipamentos de informática 1.895 8.929 10.824
Benfeitorias em imóveis de terceiros 637 173 810
Móveis e utensílios 265 305 570
Equipamentos eletrônicos 83 19 102
Equipamentos telefônicos 46 45 91
Direitos de uso de imóveis de terceiros  1.212   1.212
Subtotal 2.926 10.683 13.609
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática (1.383) (1.639) (3.022)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (183) (68) (251)
Móveis e utensílios (133) (45) (178)
Equipamentos eletrônicos (46) (16) (62)
Equipamentos telefônicos (41) (10) (51)
Direitos de uso de imóveis de terceiros  (34)   (34)
Subtotal (1.786) (1.812)   (3.598)
Total líquido 1.140 8.871   10.011
A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à constituição da filial em São Paulo/SP. 9. Intangível: Os ativos 
intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e de perdas por redução 
ao valor recuperável. Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela adminis-
tração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revi-
sados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede 
seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo, menos os seus custos de alie-
nação, e o seu valor em uso. A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, o valor recuperável dos 
ativos é maior ou igual ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de 
uma perda por desvalorização (impairment). 

Os saldos líquidos do intangível são:
Controladora Consolidado

2020 2019 2020
Mais valia de ativos intangíveis (i) 14.618 22.506 14.618
 Tecnologia - 2.067 -
 Relacionamento com clientes 14.618 20.278 14.618
 Marca - 161 -
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (ii) 154.933 154.933 154.933
Plataformas desenvolvidas (iii) 20.737 15.954 32.488
Softwares adquiridos de terceiros 5.470 8.359 6.313
Total 195.758 201.752 208.352
(i) Em 2015, no processo de aquisição da Cia. pela sua antiga controladora, Opera, que foi incorporada pela Cia. em 
31 de janeiro de 2018, foram identificados os determinados ativos intangíveis: Tecnologia - Os ativos de tecnologia 
são compostos pelas plataformas de aplicativos da Cia., que estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é 
utilizada em todos os serviços prestados pela Cia. e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos 
exercícios. Em 31/12/20, o valor de tecnologia está totalmente amortizado. Contratos e relacionamento com clientes 
- Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados 
e renovados automaticamente a cada 3 anos. Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Móvel S.A., que 
tem sido renovado nos últimos anos, sendo amortizado em 2 anos (em 31/12/19 esse saldo já está integralmente 
amortizado); (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem informações e mantém contatos regulares 
com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante contratos de prestação de serviços, se 
consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma, relacionamento com clientes foi considerado como um ativo 
intangível adquirido na transação e segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 anos. Marca - Con-
siderando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente em relação àqueles clientes atuais, bem como 
os benefícios econômicos relacionados à marca “Bemobi”, esta foi considerada como um ativo intangível. (ii) Ágio por 
expectativa de rentabilidade futura gerado em 2015, no processo de aquisição da Cia. pela sua antiga controladora, 
Opera, que foi incorporada pela Cia. em 31/01/18. (iii) Os custos associados à manutenção de softwares são reconhe-
cidos como despesa, quando incorridos. Os custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que 
são diretamente atribuíveis às plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios 
de capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do software estão 
relacionados, substancialmente, a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento. Esses 
intangíveis em desenvolvimento representam o custo dos projetos em desenvolvimento até o momento em que en-
trarem em operação, quando serão transferidos para as contas correspondentes desses bens em operação. Neste 
momento, esses ativos passam a ser amortizados com base na vida útil respectiva. Inclusive, esses ativos intangíveis 
desenvolvidos foram avaliados para fins de impairment em 31/12/20 e em 31/12/19, não sendo necessário nenhum 
ajuste. As movimentações do intangível são:

Controladora
Efeitos de-

correntes da 
aquisição de  

empresas 
(Nota 1.1)

Consoli-
dado

2019 Transfe- 2020 2020
Saldo Adição Baixa rência Saldo Adição Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis 40.674 40.674 40.674
Ágio por expectativa de rentabilidade futura 154.933 154.933 154.933
Plataformas desenvolvidas 25.831 9.511 35.342 15.340 50.682
Softwares adquiridos de terceiros 10.731 323 11.054 8.415 19.469
Plataformas em desenvolvimento  9.511  (9.511)    
Subtotal 232.169 9.834 242.003 23.755 265.758
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis (18.168) (7.888) (26.056) (26.056)
Ágio por expectativa de rentabilidade futura -
Plataformas desenvolvidas (9.877) (4.728) (14.605) (3.589) (18.194)
Softwares adquiridos de terceiros (2.372) (3.212)   (5.584) (7.572) (13.156)
Subtotal (30.417) (15.828)   (46.245) (11.161) (57.406)
Total líquido 201.752 (5.994)   195.758 12.594 208.352
A aquisição de ativos relevantes em 2020 se refere a custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimora-
mentos que são diretamente atribuíveis às plataformas e softwares, relacionados, substancialmente, a custos com 
empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento.

2018 2019
Saldo Adição Baixa Transferência Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis 40.674 40.674
Ágio por expectativa de rentabilidade futura 154.933 154.933
Plataformas desenvolvidas 18.311 7.520 25.831
Softwares adquiridos de terceiros 950 9.781   10.731
Subtotal 214.868 17.301 232.169
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis (8.689) (9.479) (18.168)
Ágio por expectativa de rentabilidade futura - -
Plataformas desenvolvidas (6.215) (3.662) (9.877)
Softwares adquiridos de terceiros (761) (1.611)   (2.372)
Subtotal (15.665) (14.752)   (30.417)
Total líquido 199.203 2.549   201.752
A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à constituição da filial em São Paulo/SP e a custos de desenvolvi-
mento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente atribuíveis às plataformas e softwares, relacionados, 
substancialmente, a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento. Como exigido pela norma 
contábil, a Cia. realiza anualmente teste de impairment para o ágio. (vide Nota 3.1.). A administração entende que a 
menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da própria entidade. Essa metodologia está 
alinhada com o direcionamento estratégico da Cia. em termos de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado 
em relação às fontes de receitas e custos. A administração da Cia. realizou o teste de impairment do ágio em 31/10/20 
e a metodologia para o cálculo foi o valor em uso, através de um fluxo de caixa descontado considerando premissas em 
bases nominais. As principais premissas utilizadas sumariadas a seguir: • Crescimento da receita e margem em apro-
ximadamente 3% ao ano (3% ao ano em 2019), que está alinhado com o plano de negócios da Cia. e expectativas de 
crescimento da demanda dos clientes e que foi preparado para 5 anos; • Crescimento das despesas gerais e administra-
tivas que está alinhado com a projeção de inflação do país e crescimento das despesas com base no plano de negócios 
da Cia. A taxa de inflação esperada pela Cia. para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média (4% ao ano 
em 2019), e que se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do mercado; • Por 
tratar-se de um negócio sem expectativa de término, foi estimada uma perpetuidade de crescimento nominal dos fluxos 
de caixa de 2% ao ano (2,5% ao ano em 2019) relacionados ao nível de conhecimento do negócio dos últimos anos e ba-
seado nas experiências passadas da administração; • Investimentos de capital (capital expenditure - “CAPEX”) na ordem 
de R$ 13 milhões por ano, o que está alinhado com o plano de negócios da Cia.; e • A taxa de desconto (WACC*) para 
os fluxos de caixa projetados foi de 11,6% ao ano (16,3% ao ano em 2019). A taxa de desconto (WACC*) equivalente 
para o mesmo valor em uso, sem o efeito de fluxo de pagamento de impostos sobre a renda, é de 17,6% ao ano (24,7% 
ao ano em 2019). O resultado do teste de impairment realizado em 31 de dezembro de 2020 não indicou nenhuma ne-
cessidade de provisão para perdas. *WACC - “Weighted Average Cost of Capital” - é uma taxa de desconto utilizada para 
trazer fluxos de caixa futuros a valor presente, considerando e ponderando os custos de oportunidade de todas as fontes 
de financiamento das quais a Companhia se utiliza.. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:

Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis 2 a 8 anos
Plataformas desenvolvidas (*) 3 a 5 anos
Softwares adquiridos de terceiros 3 a 5 anos
* Plataformas desenvolvidas internamente pela Cia. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente pela adminis-
tração da Cia.
10. Obrigações com Pessoal: Os saldos correspondem às obrigações usuais da Cia. referentes a remunerações de 
empregados e respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Provisão de férias 2.142 1.563 2.970
Provisão para participação nos resultados 4.430 4.716 6.655
Salários a pagar 1.581 993 1.688
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher 1.086 861 1.086
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher 347 288 347
IR Retido na Fonte a recolher 715 681 1.035
Outros 297 302 296
Total 10.598 9.404 14.077
11. Tributos a Recolher: Os saldos correspondem às obrigações usuais da Cia. referentes a tributos a recolher, 
exceto os encargos sociais classificados na Nota 10. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 671 827 671
Programa de Integração Social (PIS) 145 155 145
Imposto Sobre Serviços (ISS) 1.293 1.951 1.293
Tributos a recolher no exterior - - 2.144
Outros 36 31 36
Total 2.145 2.964 4.289
12. Contas a Pagar: Os saldos correspondem às obrigações usuais da Cia. referentes, substancialmente, a valores a 
pagar a fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Provisão para direitos autorais (i) 4.142 3.563 21.940
Fornecedores de serviços e materiais (ii) 2.361 3.034 4.633
Outros 2 485 2
Total 6.505 7.082 26.575
(i) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores de aplicativos e softwares. Esses valores são 
pagos com base em percentual definido nos contratos. (ii) No consolidado, referem-se substancialmente a contas a 
pagar com serviços de terceiros para a operação das empresas no exterior.
13. Arrendamentos: Em 31/12/20, a Cia. possui dois contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos ao Pronun-
ciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Um dos contratos, referente ao imóvel utilizado pela filial da Cia. em São Pau-
lo/SP, foi firmado em novembro de 2019, com prazo de 3 anos e sem opção de compra. No terceiro trimestre de 2020, 
a Cia. concluiu o processo de assinatura e registro do outro contrato, referente ao novo imóvel a ser utilizado pela 
matriz da Cia. no Rio de Janeiro/RJ, sendo o início efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020. O 
prazo do novo contrato é de 6 anos, sem renovação automática. Em decorrência desse contrato, a Cia. reconheceu, 
em 30/09/20, um ativo e um passivo no valor de R$ 2.963. Adicionalmente, em 31/12/20 a Cia. registrou um ativo e 
um passivo no valor de R$ 247, de modo a refletir o reajuste contratual em 12 parcelas futuras. Esses montantes 
reconhecidos foram mensurados descontando-se os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor pre-
sente, usando a taxa incremental de captação de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente. 
O resumo dos contratos, por prazo e taxa de desconto, é demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
Prazo restante dos contratos Taxa (% a.a.) Taxa (% a.a.)
Imóvel utilizado pela filial (São Paulo/SP) - 2 anos 8,86 8,86
Imóvel utilizado pela matriz (Rio de Janeiro/RJ) - 6 anos 8,86 8,86
A movimentação dos saldos de passivo de arrendamento é demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/18 - -
Adição referente a novos contratos 1.212 1.212
Juros no exercício 9 9
Pagamentos no exercício (77) (77)
Saldo em 31/12/19 1.144 1.144
Adição referente a novos contratos 2.963 2.963
Ajuste por remensuração 247 247
Juros no exercício 149 149
Pagamentos no exercício (550) (550)
Saldo em 31/12/20 3.953 3.953
O resumo dos pagamentos futuros é demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
Vencimento Valor Valor
2021 1.173 1.173
2022 1.131 1.131
2023 645 645
2024 645 645
2025 645 645
2026 645 645
Total dos pagamentos nominais 4.884 4.884
Juros embutidos (931) (931)
Saldo do passivo de arrendamento em 31/12/20 3.953 3.953
A movimentação dos saldos de ativo de direitos de uso, vide Nota 8, é demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo líquido em 31/12/18 - -
Adição referente a novos contratos 1.212 1.212
Depreciação no exercício (34) (34)
Saldo líquido em 31/12/19 1.178 1.178
Adição referente a novos contratos 2.963 2.963
Ajuste por remensuração 247 247
Depreciação no exercício (522) (522)
Saldo líquido em 31/12/20 3.866 3.866
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14. Patrimônio Líquido: 14.1. Capital Social: O capital social da Cia. em 
31 de dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado, é representado 
por 18.339.103.855 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
A composição do capital social é da seguinte forma:

2020 2019

Ações
Partici- 
pação Quotas

Partici- 
pação

Bemobi Holding AS 18.339.103.855 100,00% 18.339.103.855 100,00%
Total 18.339.103.855 100,00% 18.339.103.855 100,00%
Como divulgado na Nota 1, em 21/08/20 concluiu-se o processo de conversão 
da Cia. de uma sociedade Ltda. para uma S.A.. Em decorrência desse proces-
so, as quotas foram convertidas em ações na proporção de uma quota para 
uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal. 14.2. Reserva de 
Capital: Em 31/12/20, a Cia. possui reserva de capital no valor de R$ 4.302. 
Este valor é referente a serviços prestados pelos empregados da Cia., mas 
que serão pagos por meio de opções de ações da controladora da Cia. O 
programa de ações, aprovado pelos controladores em 1°/10/18, permite que 
os empregados da Cia. adquiram ações da controladora da Cia. O valor justo 
das opções concedidas é reconhecido como uma despesa com empregados, 
com um aumento correspondente no patrimônio líquido. O valor justo das op-
ções concedidas é mensurado pelo modelo “Black & Scholes”, levando em 
consideração os termos e condições em que as opções foram outorgadas. 
Em 31/12/20, o total de ações concedidas no plano relacionado a Cia. é de 
1.152, com preço de exercício de NOK 9.988/BRL 5.992, sendo o mesmo 
para todas as “tranches”. O prazo das opções é de cinco anos, ou seja, desde 
a da data da outorga em 1º de outubro de 2018 até 1º de outubro de 2023. 
O período de aquisição (“vesting period”) é de 4 anos, sendo este período 
contado a partir da data da outorga do plano até a data limite de 1º de outubro 
de 2022, durante o qual as condições para obter o direito às opções devem ser 
satisfeitas. O vesting period das opções ocorrerá respeitando o limite de 25% 
no primeiro ano, 25% no segundo ano, 25% no terceiro ano e 25% no quarto 
ano. A Cia., formalmente, acordou com sua controladora, Bemobi Holding AS, 
que as despesas relativas ao plano de opções de ações de sua operação do 
Brasil, no período de doze meses findo em 31/12/20, são de responsabilidade 
da controladora. 14.3. Reserva de Lucros: a) Reserva legal: Conforme o art. 
193 da Lei 6.404/76, a reserva legal é constituída com base na destinação 
de 5% do lucro líquido de cada exercício, antes de qualquer outra destina-
ção, e não deve exceder 20% do capital social. A reserva legal tem por fim 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para 
compensar prejuízos ou aumentar o capital. No exercício findo em 31/12/20, 
a Cia. constituiu reserva legal no valor de R$ 1.787. Em 31/12/19, a Cia. não 
estava obrigada a constituir reserva legal, tendo em vista ser uma sociedade 
Ltda.. b) Reserva estatutária: O saldo remanescente do lucro líquido de cada 
exercício, após a destinação da reserva legal e dos dividendos mínimos obri-
gatórios, poderá ser utilizado para constituição de reserva estatutária (reserva 
de investimento), respeitando o limite de 80% do capital social, como previsto 
no estatuto social da Cia. A reserva de investimento tem por fim assegurar 
a manutenção do nível de capitalização da Cia., a expansão das atividades 
sociais e/ou o reforço do capital de giro. No exercício findo em 31/12/20, a 
Cia. constituiu reserva de investimento no valor de R$ 12.011. Em 31/12/19, a 
Cia. não precisava constituir reserva de investimento, tendo em vista ser uma 
sociedade limita, podendo manter o saldo de lucros acumulados sem qualquer 
destinação. c) Reserva especial de dividendos: Em 14/08/20, a Cia. deliberou 
sobre a proposta de distribuição do total de lucros acumulados apurados até 
31/07/20. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente condicio-
nado ao processo de IPO que a Cia. pretende realizar. Dessa forma, como a 
realização do processo de IPO não está no controle da administração, o valor 
de R$ 178.232 ficará registrado em conta de reserva especial de dividendos a 
pagar, no patrimônio líquido. 14.4. Ajuste de avaliação patrimonial: Represen-
ta o valor de R$ 225.426, referente à diferença entre a contraprestação acor-
dada, no valor de R$ 290.430, e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos 
de R$ 65.004, conforme detalhes da transação de aquisição de empresas 
divulgados na Nota 1.1. 14.5. Lucro por ação/quota: A quantidade média de 
ações/quotas (em milhares) nos exercícios apresentados é a seguinte:
Quantidade de quotas em 31/12/18 40.767
Emissão de quotas em 05/09/19 (aumento de capital social) 17.066.200
Emissão de quotas em 23/09/19 (aumento de capital social) 1.232.137
Quantidade de quotas em 31/12/19 18.339.104
Quantidade de ações em 31/12/20 18.339.104
Quantidade média de quotas de 01/01/19 a 31/12/19 5.895.631
Quantidade média de ações/quotas de 01/01/20 a 31/12/20 18.339.104
O lucro básico e diluído por ação/quota nos exercícios apresentados é o  
seguinte:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Lucro líquido do exercício 35.730 36.436 35.730
Quantidade média de ações/quotas
 (em milhares de ações/quotas) 18.339.104 5.895.631 18.339.104
Lucro básico e diluído por ação/quota 0,002 0,006 0,002
14.6. Dividendo mínimo obrigatório: Conforme o estatuto social da Cia., o di-
videndo mínimo obrigatório é de 25% do lucro líquido ajustado de cada exer-
cício, após a constituição da reserva legal. No exercício findo em 31/12/20, o 
cálculo do dividendo mínimo obrigatório é o seguinte:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Lucro líquido do exercício 35.730 36.436 35.730
(-) Reserva legal (5%) (1.787) - (1.787)
Lucro líquido ajustado 33.943 36.436 33.943
Dividendo mínimo obrigatório (25%) 8.486 - 8.486
No exercício findo em 31/12/19, a Cia. não estava obrigada à destinação do 
dividendo mínimo obrigatório, tendo em vista que era uma sociedade Ltda.. 
14.7. Outros resultados abrangentes: Representa o ajuste acumulado de con-
versão das informações contábeis das empresas do exterior para a moeda 
funcional e de apresentação da Cia. No exercício findo em 31/12/20, a Cia. 
reconheceu um ganho no valor de R$ 331 referente às controladas diretas 
mencionadas na Nota 7. 15. Instrumentos Financeiros: Identificação: Os 
ativos e passivos financeiros relevantes da Cia. são: Caixa e equivalentes 
de caixa (vide Nota 4), contas a receber de clientes (vide Nota 5), contas a 
pagar (vide Nota 12) e empréstimo com parte relacionada (vide Nota 20.2). 
Classificação: Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48/IFRS 
9, os instrumentos financeiros relevantes da Cia. são classificados entre ativos 
financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e passivos 
financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro 
abaixo. Valor justo: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Cia. 
classificados como subsequentemente mensurados ao custo a amortizado se 
aproximam, substancialmente, do valor justo. O resumo dos saldos está rela-
cionado abaixo.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 93.657 61.746 111.196
Contas a receber de clientes 34.279 49.700 93.877
Empréstimo a parte relacionada 7.877 8.040 -
Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar 6.505 7.082 26.575
Obrigações com pessoal 10.598 9.404 14.077
Arrendamentos 3.953 1.144 3.953
Contraprestações a pagar 244.920 - 244.920
Gestão de riscos financeiros: As atividades da Cia. a expõem a certos riscos 
financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de juros), 
risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria 
financeira da Cia. segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação a 
risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e inves-
timento de excedentes de caixa. Os principais riscos associados às operações 
da Cia. estão relacionados abaixo: a) Risco de crédito: Está relacionado à 
possibilidade de a Cia. incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento 

por parte dos seus clientes. Como mencionando anteriormente, as atividades 
operacionais da Cia. são mantidas substancialmente no segmento de telefonia 
móvel, portanto, a Cia. possui certa concentração de suas receitas e contas 
a receber em poucos clientes, sendo que as quatro principais operadoras de 
telefonia móvel do país, Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil S.A., Claro S.A. e 
Tim S.A., representam juntas 95% das receitas da Cia. em 31/12/20 (93% em 
31/12/19). A administração da Cia. entende que, nos exercícios apresentados, 
esse risco não é relevante, pois seus principais clientes são grandes opera-
doras de telefonia do Brasil, bem como a Cia. não possui histórico de perdas 
relevantes sobre as contas a receber. b) Risco de liquidez: As necessidades 
de caixa e exigências de liquidez da Cia. são monitoradas pela diretoria finan-
ceira, sendo as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos 
futuros assumidos com fornecedores, funcionários e outros, bem como para 
manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações. Esse 
risco está relacionado à possibilidade de a Cia. incorrer em prejuízos decor-
rentes da necessidade de liquidar seus ativos em situações desfavoráveis. A 
administração da Cia. entende que, nos exercícios apresentados, esse risco 
não é relevante, pois o capital da Cia. é gerido de modo adequado às suas 
operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa são mantidos junto 
a grandes instituições financeiras. c) Risco de mercado: Está relacionado à 
possibilidade de a Cia. incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos va-
lores de mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, 
alterações na taxa de juros, dentre outros. A administração da Cia. entende 
que, nos exercícios apresentados, os riscos aos quais a Cia. está exposta 
decorrem, substancialmente, de fatores de risco relacionados a taxas de juros, 
principalmente decorrentes da oscilação na taxa CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), que remunera as aplicações financeiras. A avaliação desse po-
tencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de juros e da variação cambial, 
é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a 
respeito da estratégia de gestão do risco. A Cia. não possui instrumentos fi-
nanceiros derivativos nos exercícios apresentados. A tabela abaixo analisa os 
passivos financeiros não derivativos da Cia. referentes ao período remanes-
cente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora
Menos 

de 1 
ano

Entre 
1 e 5 
anos

Acima 
de 5 

anos Total
Em 31/12/20
Fornecedores e outras obrigações 17.103 - - 17.103
Arrendamentos 1.173 2.164 616 3.953
Contraprestações a pagar 244.920 - - 244.920
Em 31/12/19
Fornecedores e outras obrigações 16.486 - - 16.486
Arrendamentos 421 723 - 1.144

Consolidado
Menos 

de 1 
ano

Entre 
1 e 5 
anos

Acima 
de 5 

anos Total
Em 31/12/20
Fornecedores e outras obrigações 40.652 - - 40.652
Arrendamentos 1.173 2.164 616 3.953
Contraprestações a pagar 244.920 - - 244.920
Em 31/12/19
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Em 31/12/20, o principal risco de mercado originado por instrumentos financei-
ros da Cia. é relativo às aplicações financeiras (vide Nota 4) e é referente à que-
da na taxa CDI. Conforme disposições da Instrução CVM nº. 475, de 17/12/08, 
o quadro demonstrativo de análise de sensibilidade é demonstrado a seguir:

Operação Risco
Cenário  
Provável Cenário II Cenário III

Aplicações financeiras Queda do CDI 2.261 1.696 1.131
Cenário Provável: Considera que a taxa CDI anual acumulada nos últimos 12 
meses permanecerá estável (CDI: 2,75% a.a.), gerando uma receita financeira 
que seria registrada nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
nos próximos 12 meses de cerca de R$ 2.261. Cenário II: Considera uma de-
terioração de 25% em relação ao cenário provável. Cenário III: Considera uma 
deterioração de 50% em relação ao cenário provável. 16. Receita Líquida: A 
receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Cia. A receita é 
apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos abatimentos e dos des-
contos. A Cia. reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido 
ao cliente, o valor da receita pode ser mensurado com segurança e é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. A Cia. baseia suas 
estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de clien-
te, o tipo de transação e as especificações de cada venda. A Cia. tem como 
principais clientes as quatro grandes operadoras de telefonia móvel que atuam 
no mercado brasileiro. Os principais serviços oferecidos pela Cia. são decor-
rentes de aplicativos e serviços diversos para uso em aparelhos de celular, tais 
como: Apps Club, Mobile Couponing e plataformas digitais diversas. Destes, 
o principal produto da Cia. é o Apps Club, uma plataforma que funciona como 
um clube de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de 
aplicativos pagos do segmento premium a partir de uma assinatura semanal ou 
mensal. Esses contratos concedem às empresas de telecomunicações o direito 
de oferecer a seus clientes os aplicativos de celular desenvolvidos pela Cia., 
concedendo a eles o direito de acessar os aplicativos através de uma assina-
tura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente 
com o direito de acessar os aplicativos, esses outros serviços não são distintos 
e, portanto, não representam uma obrigação de desempenho separada. Por-
tanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho 
de acordo como o CPC 47/IFRS 15, a administração concluiu que a receita 
deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do tempo que a Cia. 
transfere o controle do serviço prestado. As receitas não faturadas até o final do 
mês (receitas a faturar) são identificadas, processadas e reconhecidas no mês 
em que o serviço foi prestado.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Prestação de serviços 161.916 171.507 188.148
Receita bruta 161.916 171.507 188.148
Tributos sobre a receita (*) (16.602) (16.921) (16.602)
Receita líquida 145.314 154.586 171.546
(*) Os tributos incidentes sobre a receita são: ISS - Imposto sobre Serviços, 
contribuição para o PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contri-
buição para Financiamento da Seguridade Social. Sendo que com as quatro 
principais operadoras de telefonia móvel do país, Oi Móvel S.A., Telefônica 
Brasil S.A., Claro S.A. e Tim S.A., representam juntas 95% das receitas da 
Cia. em 31/12/20 (93% em 31/12/19).
17. Custos dos Serviços Prestados:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Comissões, direitos autorais e aquisição  
 de mídia 27.719 37.707 41.418
Custos com pessoal 15.876 12.341 15.876
Amortização 12.615 13.141 12.615
Total 56.210 63.189 69.909
18. Despesas Gerais e Administrativas:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Depreciação e amortização (i) 7.131 3.424 10.397
Despesas com pessoal 10.642 14.574 14.809
Serviços de terceiros (i) 6.572 4.429 10.330
Despesas com viagens 397 1.313 455
Aluguéis (ii) 1.546 1.637 1.605
Outros tributos 389 239 448
Outras despesas 896 1.035 1.488
Total 27.573 26.651 39.532
(i) O aumento na despesa com depreciação e amortização e com serviços de 
terceiros é decorrente da expansão que a Cia. está fazendo. (ii) Refere-se, 

substancialmente, ao pagamento de contratos de arrendamento com período 
inferior a 12 meses ou de baixo valor (inferior a R$ 20). 
19. Receitas e Despesas Financeiras:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 1.969 2.313 1.969
Variações cambiais (i) 620 - -
Outras receitas 152 122 190

2.741 2.435 2.159
Despesas financeiras
Variações cambiais (ii) - (7.499) (3.132)
Juros (842) (143) (842)
Outras despesas (1.775) (1.393) (1.906)

(2.617) (9.035) (5.880)
Total 124 (6.600) (3.721)
(i) Refere-se, substancialmente, a variações cambiais ativas sobre as contas 
a receber com empresas no exterior. (ii) As despesas com variações cam-
biais em 2019 eram substancialmente referentes a empréstimos com partes 
relacionadas a pagar, que foram quitados até setembro de 2019. 20. Partes 
Relacionadas: 20.1. Pessoal-chave da administração: A remuneração total 
da diretoria da Cia., que representa o pessoal-chave da administração, em 
2020 foi de R$ 4.745 (R$ 4.184 em 2019).

2020 2019
Remuneração fixa e variável 3.777 3.357
Remuneração baseada em ações 968 827
Total 4.745 4.184
20.2. Transações com partes relacionadas: Nos exercícios apresentados a 
Cia. manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

Controladora
31/12/20 Ativo Passivo Receitas Custos e despesas
Bemobi Holding AS - 244.920 - (584)
Bemobi International AS 7.877 - 46 -

7.877 244.920 46 (584)
Controladora

31/12/19 Ativo Passivo Receitas Custos e Despesas
Bemobi Holding AS 8.040 - 123 -

8.040 - 123 -
Consolidado

31/12/20 Ativo Passivo Receitas Custos e Despesas
Bemobi Holding AS - 244.920 - (584)

- 244.920 - (584)
Em 31/12/20, a Cia. possui contraprestações a pagar à sua controladora, Bemo-
bi Holding AS, no valor líquido de R$ 244.920, que está sujeito a juros a uma taxa 
de 5% a.a., sem incidência de variação cambial. Esse valor de R$ 244.920 a pa-
gar é o líquido entre (i) o valor total de R$ 290.430 referente à aquisição das em-
presas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS, vide 
Nota 1.1, e que deve ser liquidado até 31/12/21; e (ii) o valor total de R$ 45.510 
a receber pela Cia. referente a cinco mútuos concedidos à Bemobi Holding AS 
até 30/09/20, que foi compensado com a operação de aquisição das empresas. 
Em 31/12/20, a Cia. possui dois mútuos a receber da Bemobi International AS 
no valor total de R$ 7.877, com taxa de juros prevista equivalente a 98% da taxa 
CDI, sem incidência de variação cambial, e com expectativa de recebimento até 
31/12/21. 21. Tributos sobre o Lucro: A Cia. apura seus tributos sobre o lucro 
com base no regime do lucro real. A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL 
está demonstrada a seguir.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 55.817 58.146 58.384
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ 34% 34% 34%

18.978 19.770 19.851
Ajustes à alíquota combinada:
Efeito das adições e exclusões temporárias 
das variações cambiais nas contraprestações - 2.464 -
Outros ajustes 1.109 (524) 2.803
CSLL e IRPJ 20.087 21.710 22.654
CSLL e IRPJ correntes 1.892 6.113 3.984
CSLL e IRPJ diferidos 18.195 15.597 18.670

20.087 21.710 22.654
Alíquota efetiva de tributos sobre o lucro 35,99% 37,34% 38,80%
22. Seguros: A Cia. mantém apólices de seguro contratadas junto a concei-
tuadas seguradoras do país e que levam em consideração a natureza e o 
grau de risco envolvido. As coberturas dessas apólices são emitidas de acor-
do com os objetivos definidos pela Cia., a prática de gestão de risco corpo-
rativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. Os ativos da Cia. 
diretamente relacionados às suas operações estão contemplados na cober-
tura dos seguros contratados. 23. Transações que não Envolvem Caixa ou 
Equivalentes de Caixa: Aquisição de 100% do capital social de empresas: 
Como divulgado na Nota 1.1, em 30/09/20 a administração da Cia. firmou 
três contratos de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, 
e adquiriu 100% do capital social das empresas Bemobi International AS, Be-
mobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor total de R$ 290.430. Este 
valor não foi considerado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, 
pois não representou a saída de caixa ou de equivalentes de caixa. Contra-
tação e mensuração subsequente de arrendamentos: Como divulgado nas 
Notas 8 e 13, em 2020 a Cia. registrou um ativo e um passivo no valor de R$ 
3.210, referente ao direito de uso de imóveis de terceiros. Este valor não foi 
considerado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não 
representou a saída de caixa ou de equivalentes de caixa. 24. Eventos Sub-
sequentes: Oferta Pública de Ações (IPO): Em 08 de fevereiro de 2021, a 
Companhia concluiu o processo de IPO. No processo, a Companhia recebeu 
recursos no valor de R$ 1.094.118, cuja destinação foi integralmente para 
aumento do capital social. Adicionalmente, a Companhia incorreu em custos 
necessários e diretamente relacionados ao processo de IPO no valor, apurado 
até a data de aprovação destas demonstrações contábeis, de aproximada-
mente R$ 65.000. Sendo assim, o aumento efetivo no patrimônio líquido da 
Companhia, em decorrência do processo de IPO, foi de aproximadamente 
R$ 1.029.118. Parte dos recursos recebidos pela Companhia no processo de 
IPO será utilizada para pagamento do valor de R$ 244.920, devido à Bemobi 
Holding AS, como mencionado nas Notas 1.1 e 20.2. Adicionalmente, o valor 
de R$ 8.486, mencionado na Nota 14.6, será pago à Bemobi Holding AS, 
única acionista da Companhia no momento da destinação do lucro líquido do 
exercício para pagamento do dividendo mínimo obrigatório. Também em de-
corrência do processo de IPO, a reserva especial de dividendos mencionada 
na Nota 14.3.c, no valor de R$ 178.232, cujo pagamento estava condicionado 
ao sucesso no processo de IPO, será destinada à Bemobi Holding AS, única 
acionista da Companhia no momento da constituição da reserva especial de 
dividendos. Por fim, com o recebimento de recursos no processo de IPO, a po-
sição da Companhia mencionada na Nota 1.1 (passivo circulante superior ao 
ativo circulante) foi revertida. Plano de Incentivo de Longo Prazo: No primeiro 
trimestre de 2021, a Companhia está em vias de aprovação de um programa 
de incentivo de longo prazo destinado a executivos da Companhia. Em decor-
rência da aprovação desse plano, a reserva de capital mencionada na Nota 
14.2, que previa pagamentos mediante a concessão de opções de compra de 
ações da controladora da Companhia, será integralmente revertida para com-
por a constituição de um passivo com os executivos da Companhia, tendo em 
vista que o novo plano prevê o pagamento em caixa e equivalentes de caixa.

Flavio Rito Coelho - Contador - CRC/RJ - 116.411/O-1 
Castro e Soares Contadores

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas - Bemobi Mobile Tech S.A.. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis 
individuais da Bemobi Mobile Tech 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, assim como as demonstrações contábeis consolidadas da 
Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado 
em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. e da Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas 
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como 
o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas como um todo e na for-
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Avaliação do valor recuperável do ágio fundamenta-
do em rentabilidade futura (Notas 3.1 e 9): A Compa-
nhia possui saldo relevante de ágio fundamentado em 
rentabilidade futura. A avaliação do valor recuperável 
(teste de impairment) é realizada ao menos uma vez 
por ano através de uma estimativa dos fluxos de caixa 
futuros para a unidade geradora de caixa (‘UGC’) à qual 
o ágio se relaciona. A projeção de fluxos de caixa futu-
ros é preparada com base nos orçamentos aprovados 
pela administração e considera informações internas e 
externas projetadas, os quais são sensíveis às seguin-
tes premissas significativas: (i) taxa de desconto e (ii) 
crescimento da receita e custos. Sendo que condições 
econômicas adversas podem fazer com que essas pre-
missas apresentem alterações significativas às proje-
tadas pela Companhia, com consequente impacto nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
Em razão dos aspectos acima mencionados esse as-
sunto foi considerado como um tema de foco em nossa 
auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros, o confronto das premissas significativas utiliza-
das no teste de impairment com o Plano Orçamentário 
aprovado pela Companhia, avaliação da razoabilidade 
do modelo de cálculo e teste da exatidão matemática 
dos cálculos. Também efetuamos avaliação da razoabi-
lidade das premissas significativas utilizadas nas proje-
ções de fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva 
das projeções preparadas pela administração, e teste 
de sensibilidade sobre essas premissas significativas 
utilizadas pela administração. Por fim, efetuamos leitura 
das divulgações sobre o teste de impairment nas notas 
explicativas. Como resultado dos procedimentos descri-
tos acima, consideramos que o modelo de mensuração 
e as premissas adotadas pela administração da Compa-
nhia para fins de avaliação do valor recuperável do ágio 
são razoáveis, e que as divulgações nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas são consistentes 
com as informações obtidas em nossos trabalhos. 

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Aquisição de controladas (Nota 1.1): Conforme mencio-
nado na nota 1.1., em 30 de setembro de 2020, a ad-
ministração da Companhia adquiriu o controle das em-
presas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e 
Open Markets AS, junto à sua controladora direta Bemo-
bi Holding AS. Por se tratar de combinação de negócios 
envolvendo entidades sob controle comum, não foram 
registrados, no ativo da Companhia, mais valia e ágio 
decorrentes da negociação a valor justo. A diferença en-
tre a contraprestação acordada, no valor de R$ 290.430 
mil, e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos, de 
R$ 65.004 mil, foi registrada em conta específica do pa-
trimônio líquido, no valor de R$ 225.426 mil. Em razão 
da relevância dos valores envolvidos e da natureza da 
transação, esse assunto foi considerado como um tema 
de foco em nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre ou-
tros, reuniões com os principais executivos da Compa-
nhia e do acionista controlador com o objetivo de obter 
entendimento sobre a transação e seus impactos, bem 
como leitura dos contratos e demais documentos referen-
tes a transação. Efetuamos, também, conciliação dos va-
lores firmados nos contratos com os registros contábeis 
das empresas relevantes adquiridas. Por fim, efetuamos 
leitura das divulgações efetuadas nas notas explicativas. 
Consideramos que os critérios adotados pela administra-
ção para o registro da combinação de negócios envol-
vendo entidades sob controle comum são razoáveis e as 
divulgações em notas explicativas são consistentes com 
dados e informações obtidos.

Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A demonstração individual do valor adicionado (DVA) refe-
rente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Compa-
nhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis 
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas toma-
das em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito.  Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda li-
quidar 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 contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
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Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05

internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito-
ria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria 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 representa-
ções 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 e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluí-
mos 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 contábeis individuais e consolidadas 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 rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 

os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da au-
ditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança decla-
ração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos 
de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o as-
sunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janei-
ro, 29 de março de 2020. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Guilherme 
Naves Valle - Contador CRC 1MG070614/O-5.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

EDIÇÃO NACIONAL   l   R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Terça-feira, 30 de março de 2021

Ano CVII   l   Número 28.840

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,7827

Dólar Turismo R$ 5,9130

Euro R$ 6,8074

Iuan R$ 0,8801

Ouro (gr) R$ 311,50

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  2,53% (fevereiro)

 2,58% (janeiro)

IPCA-E

RJ (nov.) 0,89%

SP (set.) 1,32%

Selic 2,75%

Hot Money  0,56% a.m.

TURQUIA DEIXA 
ACORDO DE ISTAMBUL

No país, primeiro a assinar o Tratado, 4 

em 10 mulheres são vítimas de violência. 

Por Edoardo Pacelli, página 2

MAQUIAGEM PARA 
DISFARÇAR AUMENTOS

Últimos a entrar na onda foram 

indústrias produtoras de ovos de Páscoa. 

Por Marcos de Oliveira, página 3

XINJIANG: POR QUE 
ESPALHAM RUMORES?

Os EUA jamais cessaram o apoio a 

movimentos para dividir e desmembrar 

a China. Por Li Yang, página 2

Teto de Gastos torna 
orçamento peça de ficção

Bolsonaro tenta se blindar com troca
de generais e ministra do Centrão

Frase de ex-ministro da Defesa levanta suspeitas

O presidente Jair Bolsona-

ro efetuou uma reforma 

ministerial, com trocas 

em seis ministérios nesta segunda-

-feira. As mudanças ocorrem após 

pressões do Centrão por mais 

poder e diante da condição insus-

tentável em que ficou o agora ex-

-chanceler Ernesto Araújo.

Uma aliada do presidente da 

Câmara dos Deputados, Arthur 

Lira, vai para a estratégica Secreta-

ria de Governo. A deputada fede-

ral Flávia Arruda é esposa do ex-

-governador do DF José Roberto 

Arruda, preso por corrupção há 

alguns anos.
Declarações atribuídas o ge-

neral Fernando Azevedo e Silva, 

que deixou o cargo de ministro 

da Defesa supostamente a pedido 

de Bolsonaro, deixam no ar outras 

intenções do presidente. Segundo 

a colunista Malu Gaspar, de O Glo-

bo, o general teria dito a interlocu-

tores que não queria repetir o que 

viveu em maio de 2020.

Na ocasião, bolsonaristas fize-

ram manifestações defendendo 

golpe de estado. Azevedo e Silva 

sobrevoou de helicóptero um dos 

protestos, ao lado do presidente.

Em nota distribuída ao final do 

dia, uma frase do general se des-

taca. Após agradecer poder ter 

servido como ministro da Defesa, 

Azevedo falou: “Nesse período, 

preservei as Forças Armadas co-

mo instituições de Estado.”

As mudanças não significam 

seis novos ministros. Em algumas 

pastas, houve uma troca de cadei-

ras. Confira:
– Na Casa Civil da Presidência 

da República, entra o general Luiz 

Eduardo Ramos Baptista Pereira, 

que ocupava a Secretaira de Go-

verno, no lugar do general Walter 

Souza Braga Netto, que foi para a 

Defesa.
– No Ministério da Justiça e Se-

gurança Púbica, entra o delegado 

da Polícia Federal Anderson Gus-

tavo Torres; André Mendonça re-

torna para a CGU.
– No Ministério da Defesa, Bra-

ga Netto substitui o general Fer-

nando Azevedo e Silva.

– No Ministério das Relações 

Exteriores, entra o assessor es-

pecial da Presidência embaixador 

Carlos Alberto Franco França e 

sai Ernesto Araújo.
– Na Secretaria de Governo, a 

deputada federal Flávia Arruda 

substitui Ramos Baptista.

– Na Advocacia-Geral da União, 

André Luiz de Almeida Mendon-

ça substitui José Levi.

Órgão do Senado alerta para corte de R$ 32 bilhões

O Orçamento 2021 apro-

vado pelo Congresso 

tem tantos problemas 

que fica difícil encontrar quem o 

defende. O Tribunal de Contas 

da União (TCU) deve aprovar pa-

recer alertando o presidente Jair 

Bolsonaro de possível crime de 

responsabilidade fiscal. Parlamen-

tares da base e da oposição falam 

na maior pedalada fiscal já vista. 

A Instituição Fiscal Independente 

(IFI) do Senado Federal divulgou 

nota técnica que fala em estouro 

do Teto de Gastos em R$ 31,9 bi-

lhões.
O projeto aprovado apenas 

comprova o que economistas 

alertaram desde a aprovação da 

Emenda Constitucional 95, em 

2016: o Teto de Gastos é uma 

amarra ao orçamento e inviabili-

za o Governo Federal. Em época 

de pandemia, o resultado é ainda 

mais negativo.
Segundo o IFI, as despesas dis-

cricionárias (aquelas que não são 

obrigatórias e por isso podem ser 

bloqueadas pelo governo) da Lei 

Orçamentária Anual foram ele-

vadas para R$ 139,1 bilhões. Os 

cálculos do órgão indicam que o 

Teto permitiria despesa discricio-

nária de, no máximo, R$ 107,2 

bilhões em 2021. O Congresso 

cortou despesas obrigatórias para 

acomodar mais emendas parla-

mentares.
“Dito de outra forma, é possível 

afirmar que, para cumprir o Teto 

de Gastos e sob as premissas que a 

IFI considera mais prováveis para 

as despesas obrigatórias, o Orça-

mento terá de ser contingenciado 

no montante acima calculado [R$ 

31,9 bilhões] ao longo do ano. Es-

se cenário assume, também, que a 

necessidade de cumprimento da 

meta de resultado primário não 

irá impor um contingenciamento 

ainda maior nas discricionárias”, 

mostra o relatório da IFI, assina-

do pelo diretor-executivo da insti-

tuição, Felipe Salto.
A nota acrescenta que, embora 

sejam passíveis de contingencia-

mento, as emendas parlamentares, 

em regra, não podem ser utiliza-

das como fonte para abertura de 

créditos suplementares por decre-

to do Poder Executivo.

Felipe Salto: contingenciamento pode ser ainda maior

Mesmo com 
ônibus lotados 
50 mil são 
demitidos

O Brasil perdeu quase 50 mil 

postos de trabalho formais no 

setor de transportes em 2020. Os 

dados, reunidos pelo Dieese, são 

do Cadastro Geral de Emprega-

dos e Desempregados (Caged), do 

Ministério da Economia. Só uma 

unidade da federação (Pará) con-

tratou mais do que demitiu.

“Durante a pandemia, os traba-

lhadores do setor de transportes 

coletivos foram considerados es-

senciais”, lembra o Dieese. “Ha-

via alguma expectativa de que o 

emprego no transporte urbano 

apresentasse alguma melhora no 

período, com mais ônibus circu-

lando para reduzir aglomerações 

dentro dos veículos, no entanto, 

ocorreu o contrário”, acrescenta 

o instituto, de acordo com a RBA.

Das 49.820 vagas fechadas no 

setor, no ano passado, os motoris-

tas eram 29.339 e os cobradores, 

20.481. O estado de São Paulo 

respondeu por 10.435 postos de 

trabalho eliminados, seguido do 

Rio de Janeiro (9.262), Minas Ge-

rais (5.339), Rio Grande do Sul 

(4.378) e Pernambuco (3.963).

Cargueiro 
volta a flutuar, 
liberando o 
Canal de Suez

O navio que bloqueou o Canal 

de Suez por sete dias, importante 

rota mundial de comércio, voltou 

a flutuar e a navegar nesta segun-

da-feira após a realização de ma-

nobras, liberando o tráfego na via 

aquática. A forte maré do meio-

-dia ajudou a frota de rebocadores 

no trabalho de desencalhar a em-

barcação.
Após a liberação, o navio foi 

deslocado para a Bitter Lakes, re-

gião de lagos nas extremidades do 

canal, onde passaria por inspeção 

técnica. No início desta segunda-

-feira, o navio voltou a flutuar 

depois de reboque e impulsiona-

mento bem-sucedidos, segundo 

o presidente e diretor administra-

tivo da SCA, o almirante Osama 

Rabie.
Houve a restauração de 80% da 

direção da embarcação para longe 

da margem e a SCA informou que 

as manobras voltariam ser feitas 

no mesmo dia durante a maré al-

ta, o que acabou por completar o 

trabalho.

Queiroga 
defende ações 
que governo 
desprezava

O ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, participou de audiência 

online na comissão temporária do 

Senado que acompanha o comba-

te à Covid-19 e teve que ouvir co-

branças para mudança de rumos 

na atuação do Governo Federal.

O relator da comissão, senador 

Wellington Fagundes (PL-MT), 

perguntou a Queiroga como ele 

avalia a atuação do Ministério 

da Saúde no combate à pande-

mia até aqui, quais mudanças ele 

pretende promover e se ele terá 

autonomia para gerir a pasta. O 

senador lembrou que o Brasil é 

hoje o epicentro da Covid-19 no 

mundo, respondendo por cerca de 

25% das mortes diárias em razão 

da doença, e pediu um “posicio-

namento claro” da nova gestão do 

ministério.
Queiroga defendeu medidas 

que o Governo Federal vinha re-

jeitando, como autonomia para 

estados e municípios na decisão 

sobre medidas restritivas de circu-

lação de pessoas, segundo a Agên-

cia Senado. Para aliviar a lotação 

dos hospitais, Queiroga defendeu 

mais medidas de isolamento nos 

locais que registrem piores índices 

de contaminação.
Queiroga respondeu que re-

cebeu autonomia do presidente 

da República, Jair Bolsonaro, pa-

ra montar uma equipe técnica, e 

anunciou a criação de uma secre-

taria extraordinária para concen-

trar todos os esforços da pasta no 

enfrentamento à pandemia. Outra 

mudança de gestão, segundo ele, 

será a melhora do diálogo com a 

sociedade.

Marcos Oliveira, Agência Senado
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CEMEPE INVESTIMENTOS S/A        CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
Relatório da Administração. Srs. Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2020 acompanhadas das respectivas notas 
explicativas. Finalizado o processo de reestruturação do seu perfil de endividamento, através da adesão aos parcelamentos instituídos para quitação de tributos federais, a Cia. estuda melhores condições e oportunidades de negócios, visando 
a retomada de seus investimentos. Em atendimento à Instrução CVM 381, de 14/01/2003, informamos que a Companhia não tem contratado, com o auditor independente, serviços que não sejam de auditoria externa. A Diretoria declara, 
em atendimento ao artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM 480, de 7/12/2009, que revisou, discutiu e concorda com estas demonstrações financeiras e com as opiniões expressas no Relatório dos Auditores Independentes 
referentes às mesmas. Rio de Janeiro, 31/12/2020. A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Demonstração dos Resultados em 31/12/20 e 2019

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 2019 
(Em MR$)

Demonstração dos Valores Adicionados
 em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

(Em MR$, (exceto o (prejuízo) por ação)) 2020 2019
Despesas Operacionais: (170) (163)

Administrativas (149) (141)
Tributárias (20) (20)
Financeiras (1) (2)

Prejuízo do exercício (170) (163)
Prejuízo por ação - R$ (0,19) (0,18)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

Capital  
social

Prejuízos 
 acumulados Total

Saldos em 01/01/2019 23.550 (28.964) (5.414)
Prejuízo do exercício - (163) (163)
Saldos em 31/12/2019 23.550 (29.127) (5.577)
Prejuízo do exercício - (170) (170)
Saldos em 31/12/2020 23.550 (29.297) (5.747)

I - Fluxo das Operações 2020 2019
Resultado do exercício (170) (163)
(-) Outros débitos 1 (6)
(=) Caixa aplicado nas operações (169) (169)
II - Fluxo dos Financiamentos
(+) Adiantamento para 
 futuro aumento de capital 169 169
(=) Caixa gerado pelos financiamentos 169 169
Variação Total das Disponibilidades (I+II) - -
Caixa no início do exercício - -
Caixa no final do exercício - -
Variação no saldo do Caixa: - -

Insumos adquiridos de terceiros: 2020 2019
Serviços de terceiros e outros 149 141

Valor adicionado bruto 149 141
Valor adicionado total a distribuir 149 141
Distribuição do valor adicionado: (149) (141)

Impostos, taxas e contribuições federais 20 20
Remuneração de Capitais de Terceiros 1 2

Prejuízo do exercício (170) (163)

Nota 2020 2019
Ativo 773 773
Não circulante: 773 773

Investimentos 3 771 771
Intangível 2 2

Passivo e Patrimônio Líquido 773 773
Circulante: Outros débitos 5 4
Não circulante: AFAC 4 6.515 6.346
Patrimônio líquido (5.747) (5.577)

Capital social 5 23.550 23.550
Prejuízos acumulados (29.297) (29.127)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)

1. Contexto Operacional. A Cia. tem por objeto a participação 
em outras sociedades como cotista ou acionista, administra-
ção de recursos próprios e de terceiros, e a prestação de servi-
ços, inclusive de assessoria técnica, financeira e administrativa. 
2. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a. Apresentação 
das demonstrações financeiras. As demonstrações financei-
ras foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor e conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e em consonância com as normas e procedimentos con-
tábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

A Diretoria: 
Arnaldo Marcio Rosa - Contador - CRC/RJ 064.898/O-1

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Cemepe Investimentos S. A.. Rio de Janeiro - RJ. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Cemepe Investimentos S.A., (Companhia”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 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 Cemepe Investimentos S. A. em 31/12/2020, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assun-
tos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significati-
vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressa-
mos uma opinião separada sobre esses assuntos. Investimentos. Conforme descrito na nota explicativa número 3, a Compa-
nhia registrou sua participação no capital da STAM como investimento em coligada, apesar do percentual detido, considerando 
que o quadro societário dessa investida é composto pela Cemepe e por seu acionista majoritário com participação de 49,33%, 
o qual exerce o poder de controle nos termos do CPC 36 — Demonstrações Consolidadas. Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria. Obtivemos as demonstrações financeiras da investida em 31/12/2020  e verificamos que não houve movi-
mentação durante o exercício, permanecendo o patrimônio líquido igual ao de 31/12/2019, não havendo necessidade de 
ajuste de equivalência patrimonial. Adiantamento para futuro aumento de capital. Conforme descrito na nota explicativa 
número 4, a Companhia possui, em 31/12/2020, saldo decorrente de aportes efetuados pelo acionista majoritário, a título de 
Adiantamento para futuro aumento de capital. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Verificamos os recebimen-
tos dos aportes do acionista majoritário durante o exercício, bem como a documentação suporte das despesas efetuadas, pagas 
com estes recursos. Obtivemos, ainda, confirmação do saldo em 31/12/2020, através de circularização ao acionista. Incertezas 
relacionada com a continuidade operacional. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuida-
de normal dos negócios da Companhia, a qual tem sofrido contínuos prejuízos operacionais e apresentado deficiência de capi-
tal de giro. Os planos da Companhia, com relação a este assunto, estão descritos no relatório da administração. As demonstra-
ções financeiras não incluem quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. Outros Assuntos. Examinamos, também, a de-
monstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31/12/2020, cuja apresentação é requerida pela legis-
lação societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar pelos IFRS, que não requerem a apresen-
tação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa 
opinião, está adequadamente apresentada em todos os seus aspectos relevantes, em relação ás demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-

monstrações 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 ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governan-
ça da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável 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 segu-
rança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações 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 as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos duran-
te nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguar-
das. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Rio de Janeiro, 26/03/2021. Lopes, Machado, Auditors, Consultants & Business 
Advisers Independent Member of BKR International - CRC-RJ 2026/O-5  - Mário Vieira Lopes - Contador – CRC-RJ 60.611/0

tos contábeis refletindo o processo de adequação às normas 
emitidas pelo IASB, órgão responsável pela edição das práticas 
contábeis internacionais (IFRS). Considerando a estrutura pa-
trimonial atual da Companhia, não foram observados efeitos 
significativos das alterações em práticas contábeis. Em 2020 
e 2019, a Companhia não apresentou resultados abrangentes, 
motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstra-
ção. A emissão dessas Demonstrações Financeiras foi aprova-
da em 26/03/2021. b. Investimentos. Em sociedade coligada, 
está avaliado pelo método de equivalência patrimonial. c. In-
tangível. Refere-se aos gastos com registro de marcas e patentes.

As mudanças implementadas tiveram como objetivo propiciar 
uma convergência entre as práticas contábeis brasileiras e 
aquelas derivadas das normas internacionais e contou ainda 
com a criação de um comitê destinado à edição das práticas 
contábeis convergentes, o CPC – Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis. Foram emitidos pelo CPC diversos pronunciamen-

Tributários. A Cia. possui em 31/12/20, saldos de prejuízos 
fiscais a compensar e base negativa de contribuição social, 
no montante de R$ 53.578 e R$ 47.713, respectivamente. 
Em conformidade com a legislação em vigor, as declarações 
de imposto de renda correspondentes aos cinco últimos 
anos estão sujeitas à revisão e a eventual lançamento adi-
cional por parte das autoridades fiscais. Demais impostos e 
contribuições estão sujeitas a revisões similares, por prazos 
prescricionais variáveis. 7. Instrumentos Financeiros (Instru-
ção CVM nº 475/08). A cia. considera que o valor contábil dos 
instrumentos financeiros ativos e passivos se aproxima do 
seu valor justo. 8. Impactos da COVID-19 sobre as Demons-
trações Financeiras. Estamos enfrentando uma pandemia 
de COVID-19 (Corona Vírus) a nível mundial. Grande parte da 
atividade econômica brasileira vem sendo impactada, princi-
palmente, pela instabilidade da variação cambial, fechamento 
parcial de certas atividades (lockdown) além de outros riscos 
específicos à cada natureza. Durante o exercício de 2020, a 
Companhia não teve impactos significativos em suas demons-
trações financeiras, todavia, a Administração da Companhia 
está atenta e monitorando de perto a evolução desta questão.

3. Investimentos 2020 2019
Quantidade de 

quotas possuídas
Partici-
pação

Patrimônio
líquido

Valor contábil  
do investimento

Valor contábil  
do investimento

STAM Participações Ltda. 770.616 50,67 1.521 771 771
Total 771 771
A empresa registrou sua participação no capital da STAM 
como investimento em coligada, apesar do percentual de-
tido, considerando que o quadro societário dessa investida 
é composto pela Cemepe e por seu acionista majoritário 
com participação de 49,33%, o qual exerce o poder de con-
trole nos termos do CPC 36 - Demonstrações Consolidadas.  
4. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. A em-
presa possui em 31/12/20, saldo decorrente de aportes 

efetuados pelo acionista majoritário, a título de Adiantamento 
para futuro aumento de capital. 5. Capital Social. O capital 
social totalmente realizado está representado por 918.895 
ações sem valor nominal, sendo 454.455 ações ordinárias e 
464.440 ações preferenciais. As ações preferenciais não têm 
direito a voto e terão prioridade no reembolso de capital e 
na distribuição de dividendos. É assegurado aos acionistas, 
dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido. 6. Créditos 

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/MF nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy I Comércio e Locação de Projetos S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027

AVISO AOS ACIONISTAS
A Faro Energy Projetos Solares Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, comunica aos Senhores Acionistas da Companhia que os documentos e informações relacionados às 
matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, encontram-se à disposição dos 
Acionistas na sede da Companhia, na Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, CEP 04601-070. 
 Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente 
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros. São Paulo, 26/03/2021. Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor.

Viver Incorporadora e Construtora S.A. - (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - 
Companhia Aberta - Aviso aos Acionistas - A Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) 
comunica aos senhores acionistas, que se encontram à disposição, na sede da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Torre Sul, 10º pavimento, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
Cópias dos referidos documentos podem ser obtidas também no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem como nos 
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 30 
de março de 2021. Viver Incorporadora e Construtora S.A. (Em Recuperação Judicial). Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Diretor 
de Relações com Investidores.

Viver Incorporadora e Construtora S.A. (Em Recuperação Judicial) - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta - Edital de Con-
vocação - Senhores Acionistas: Nos termos da Instrução da CVM n° 481, de 17/12/2009, conforme alterada e da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, 
ficam convocados os acionistas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 
30/04/2021, às 10h, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica V-Casting, sem prejuízo do uso do mecanismo de voto à distância como 
forma do exercício do direito de voto dos Senhores Acionistas, nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 30/03/2021, para deliberarem so-
bre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, inclusive o parecer dos auditores 
independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Apreciação da proposta de não distribuição de dividendos, tendo em vista a ausência 
de lucro líquido no exercício social findo em 31/12/2020; (iii) Definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos 
membros do referido órgão, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia, incluindo a nomeação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração; (iv) Definição do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e a eleição dos membros do referido órgão, com base nos limites previstos 
no estatuto social da Companhia; e (v) Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) Ratificação do Plano de Outorga de Benefícios da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/11/2020; e (ii) Ra-
tificação do Programa de Outorga de Ações Restritas, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/01/2021. Documentos e informações 
à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGOE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as 
propostas dos administradores para a AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website da Companhia (www.ri.viverinc.com.br), bem como 
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. (www.b3.com.br), conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, e Instrução CVM 481. Participação dos 
acionistas. Os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia poderão participar da AGOE por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente 
constituídos, das seguintes formas: (i) votando virtualmente, por meio da plataforma eletrônica V-Casting; ou (ii) votando à distância, por meio do boletim de 
voto, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual do Acionista. Desta forma, nos termos da Instrução CVM 481, a 
Companhia adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes 
de custódia, do escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no Manual do Acionista divulgado pela 
Companhia em 30/03/2021. Adicionalmente, os Acionistas, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, que optarem por partici-
par virtualmente da AGOE, por meio de plataforma eletrônica, deverão enviar as documentações e informações indicadas no Manual do Acionista divulgado pela 
Companhia em 30/03/2021 ao e-mail ri.viver@viverinc.com.br até o dia 27/04/2021 para cadastramento. As documentações serão validadas pela Companhia e 
o acionista receberá, até às 23h59 (horário de Brasília/DF - Brasil), do dia 29/04/2021, o link de acesso para sua participação virtual na AGOE. Os acionistas que 
não enviarem os documentos obrigatórios para sua participação até o dia 27/04/2021, não poderão participar da AGOE. Informações sobre AGOE virtual. Para 
maiores informações sobre a participação na AGOE virtual da Companhia, os Acionistas devem entrar em contato com o Departamento de Relações com Investido-
res da Companhia, através do e-mail ri.viver@viverinc.com.br. São Paulo, 30/03/2021. Rodrigo César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Eternit faz oferta vinculante para a aquisição da Confibra
Após realizar a chama-

da de aumento de capital 
aos acionistas, a Eternit e a 
Confibra assinaram, nesta 
segunda-feira, oferta vin-
culante para a aquisição da 
empresa localizada em Hor-
tolândia, no interior do Es-
tado de São Paulo.

O valor da aquisição está 
estipulado em R$ 110 mi-
lhões, pela totalidade das 
ações da Confibra. Após a 
conclusão da due diligen-

ce, que deve acontecer nas 
próximas semanas, o passo 
seguinte é a preparação do 
contrato de compra e ven-
da, também conhecido co-
mo SPA (Sale and Purchase 
Agreement).

“Essa aquisição é uma 
maneira de aumentarmos 
nossa participação e a nossa 
receita, sem aumentar a ca-
pacidade total do mercado. 
Assim, não haverá pressão 
sobre os preços e as mar-

gens”, afirma Luís Augus-
to Barbosa, presidente do 
Grupo Eternit.

A Confibra, empresa de 
mais de 60 anos com pre-
sença consolidada no seg-
mento de telhas de fibroci-
mento, tem capacidade de 
produção na ordem de 14 
mil toneladas/mês, o que 
representará um aumento 
de capacidade de cerca de 
20% no parque industrial 
da Eternit.

Atualmente, a Eternit 
atende essa região do mer-
cado com produtos pro-
venientes de suas fábricas 
do Rio de Janeiro e do Pa-
raná. Com a nova unidade, 
haverá um fortalecimento 
da posição da companhia 
no Estado de São Paulo, 
onde não possui nenhuma 
unidade fabril deste pro-
duto, e também aumenta-
rá sua liderança nacional. 
“Nós não vamos substituir 

os produtos que hoje vêm 
do Paraná e do Rio de Janei-
ro por essa fábrica, pois junto 
com a capacidade instalada, 
vamos adquirir uma parcela 
de mercado. Com isso, virá 
também o grupo de clientes 
da Confibra. Assim, não ha-
verá alteração em nenhuma 
outra fábrica da Eternit”, 
complementa Barbosa.

A aquisição, além das van-
tagens naturais do ganho de 
escala, vai melhorar ainda 

mais a taxa de ocupação da 
fábrica de Manaus, onde a 
Eternit produz polipropi-
leno, matéria-prima para as 
telhas de fibrocimento, pois 
será possível abastecer a fá-
brica de Hortolândia com 
a fibra sintética vinda da 
capital amazonense. A pre-
visão é concluir o processo 
todo nas próximas semanas, 
o que será objeto de novo 
Fato Relevante que será di-
vulgado ao mercado.

Anatel estuda reavaliar taxas e contribuições de Teles
A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) 
recebe, até o dia 26 de abril 
no seu portal, contribui-
ções da sociedade à Toma-
da de Subsídios do projeto 
de reavaliação das taxas e 
contribuições aplicáveis ao 
setor de telecomunicações, 
que está sob a Consulta 
Pública nº 13/2021. As in-
formações colhidas com a 
Tomada de Subsídios serão 
aplicadas pela Anatel na 
elaboração de uma Análi-

se de Impacto Regulatório 
(ARI) sobre o tema. Após, 
há a previsão de abertura de 
uma nova Consulta Pública 
com sugestões de alteração 
da regulamentação setorial 
relativa a esses encargos fi-
nanceiros e, se necessário, 
outras ações para o primei-
ro semestre de 2022.

No ano de 2020, a Ana-
tel arrecadou R$ 900,1 
milhões para o Fundo de 
Universalização dos Servi-
ços de Telecomunicações 

(Fust) e R$ 813,5 milhões 
para o Fundo de Fiscaliza-
ção das Telecomunicações 
(Fistel). No Brasil, por 
exemplo, de acordo com 
a Lei do Fistel, são cobra-
dos R$ 26,83 sempre que 
um novo aparelho celular 
entra em operação e anu-
almente um terço desse 
valor é pago para o fun-
cionamento do aparelho. 
Esse é um caso, a Lei do 
Fistel determina mais de 
120 diferentes modalida-

des de taxas de diversos 
valores. Além desses dois 
fundos, a taxa de Fomento 
da Radiodifusão Pública 
(CFRP) já arrecadou em 
2021 mais de R$ 216 mil.

As contribuições à To-
mada de Subsídios devem 
se dar em forma de res-
postas as questões apresen-
tadas no documento. As 
perguntas abrangem o atual 
sistema tributário próprio 
ao setor de telecomunica-
ções, o redesenho do sis-

tema tributário próprio ao 
setor de telecomunicações, 
a arrecadação institucional, 
questões federativas de or-
dem fiscal e redefinição da 
carga tributária. O docu-
mento informa que na ARI, 
a qual as contribuições da 
Tomada de Subsídios serão 
endereçadas, vai ser reali-
zada uma análise geral do 
sistema tributário do setor 
e também responder se é 
desejável mudar e como se 
daria a mudança do sistema 

tributário.
O texto da Tomada de 

Subsídios registra que uma 
redução da carga tributária 
pode gerar benefícios para 
a economia. “Ao diminuir o 
custo de aquisição de infor-
mações, telefones celulares, 
por exemplo, reduzem os 
custos de transação, criando 
oportunidades para transa-
ções adicionais e, portanto, 
contribuem para a eficiên-
cia econômica e o cresci-
mento.”
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