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Criação de 400 mil empregos esconde 
mudança feita na coleta de dados
Números incluem trabalhadores que não apareciam antes

O Brasil assistiu à cria-
ção de 401.639 vagas 
com carteira assinada 

em fevereiro, saldo de 1.694.604 
admissões e de 1.292.965 desliga-
mentos de empregos com carteira 
assinada. Somado ao resultado de 
janeiro, são 659.870 empregos es-
te ano.

Os dados são do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempre-
gados (o novo Caged) e foram 
motivo de comemoração do mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, que falou em maior resultado 
para o mês na história. Mas como 
isso pode ter ocorrido se a econo-
mia patina?

Em primeiro lugar porque, ao 
contrário do que Guedes disse, os 
dados de 2020 e 2021 não podem 
ser comparados com o “antigo” 
Caged. O sistema foi substituído 
em 2019 pelo Sistema de Escritu-
ração Digital das Obrigações Fis-

cais, Previdenciárias e Trabalhistas 
– vulgo eSocial. E os dois traba-
lham com dados diferentes.

Nota técnica da Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, de maio de 2020, detalha 
as diferenças. Entre as mudanças, 
a declaração dos vínculos tem-
porários no Caged era opcional, 
enquanto no eSocial é obrigató-
ria. “Assim, o volume de movi-
mentações no eSocial, na média, 
tende a ser superior àquelas veri-
ficadas historicamente no Caged, 
uma vez que neste sistema, além 
dos vínculos temporários serem 
subdeclarados, não é possível dis-
cernir esse vínculo dos demais”, 
assinala a nota.

Outra alteração é que, enquanto 
o “antigo” Caged registrava basica-
mente empregados contratados por 
empregadores, pessoa física ou jurí-
dica, sob o regime da CLT, o eSocial 
inclui trabalhadores avulsos, agen-

tes públicos, trabalhadores cedidos 
e dirigentes sindicais e contribuintes 
individuais.

Nas simulações feitas pela Se-
cretaria do Trabalho comparando 
os dois modelos, há uma tendên-
cia de o novo sistema apresentar 
mais contratações (acréscimo de 
até 100 mil por mês) e menos 
demissões (em torno de 50 mil). 
Ajustes feitos, usando outras ba-
ses de dados, reduziram a diferen-
ça, mas não permitem comparar 
os números anteriores a 2020 com 
os atuais.

O salário médio de admissão 
em janeiro ficou em R$ 1.727,04, 
menor que em com janeiro de 
2021 (-2,7%) e que em fevereiro 
de 2020 (-3,8%).

O estoque de empregos for-
mais alcançou 40.022.748 em fe-
vereiro. No melhor momento, 
em 2015, era de 41.124.735 vagas 
com carteira.

Crise econômica acua 
governo, que flerta com golpe
Moradores de favelas não fazem nem 2 refeições por dia

Em meio à pandemia, mo-
radores de 76 favelas bra-
sileiras fazem atualmente 

menos de 2 refeições por dia. O 
número exato, de 1,9 refeições, 
revelado por pesquisa do Institu-
to Locomotiva em parceria com a 
Central Única de Favelas (Cufa), 
significa que as famílias têm que 
optar pelo café da manhã e almo-
ço ou jantar.

A situação vem se agravando tan-
to pela demora do Governo Federal 
em retomar o pagamento do auxílio 

emergencial – agora reduzido para 
menos de um terço da média do 
ano passado – quanto pela política 
econômica, que em situação de cri-
se, deseja continuar com a tese de 
Estado Mínimo e de equilíbrio fis-
cal, condenando 40 milhões de bra-
sileiros à pobreza extrema.

Desgastado por essa política e 
pelos resultados da estratégia ado-
tada de (não) combate à pande-
mia, o Governo Bolsonaro flerta 
com atitudes golpistas, aparente-
mente abortadas pela não adesão 

das Forças Armadas. A elite, setor 
financeiro inclusive, também se 
distanciou da aventura. Sem mídia 
e sem empresários, o presidente 
se desgastou mais um pouco, mas 
não desistiu.

Segundo a pesquisa do Loco-
motiva, 82% das famílias rela-
taram que não conseguiriam se 
alimentar diariamente sem ajuda 
de doações. Além disso, 90% 
das pessoas disseram ter recebi-
do ajuda em algum momento da 
pandemia.

Fiesp defende 
cobrança
de impostos
no destino

Nosso sistema tributário atual é 
complexo, ineficiente e gera cus-
tos para as empresas e consumi-
dores através de distorções como 
cumulatividade, complexidade e 
oneração de exportações e inves-
timentos. A afirmação foi feita 
pelo presidente da Federação das 
Indústrias de São Paulo (Fiesp), 
Paulo Skaf, em entrevista exclusi-
va ao Monitor Mercantil.

Skaf  critica o fato de as em-
presas brasileiras gastarem 600 
horas por ano apenas para estar 
em conformidade com suas obri-
gações tributárias, enquanto os 
países que competem conosco 
gastam menos da metade desse 
tempo.

A Fiesp defende que os impos-
tos que incidem sobre o consumo 
devem adotar necessariamente o 
princípio da cobrança no destino. 
“Esta ação acabaria com a guerra 
fiscal entre os entes da federação, 
que altera artificialmente a com-
petitividade entre as regiões, além 
de representar um alto custo fiscal 
para os estados”, explica Skaf. 
Página 9

Vendas da 
indústria de
SP caem 3,5% 
em fevereiro

As vendas reais da indústria de 
transformação paulista recuaram 
3,5% na passagem de janeiro pa-
ra fevereiro, livre de influências 
sazonais (próprias de cada mês, 
como dias úteis, por exemplo). O 
dado é do Levantamento de Con-
juntura da Federação do Estado 
de São Paulo (Fiesp).

As horas trabalhadas na produ-
ção caíram 0,3% em fevereiro com 
relação a janeiro, e o Nível de Uti-
lização da Capacidade Instalada 
(Nuci) recuou 0,6 p.p, atingindo 
78,5%, se distanciando da média 
histórica (79,3%). Os resultados 
das horas trabalhadas e do Nuci 
interromperam uma sequência de 
nove altas consecutivas.

Os resultados da indústria pau-
lista em fevereiro refletem o agra-
vamento da pandemia e as me-
didas de restrição de mobilidade 
impostas em algumas cidades. O 
avanço no processo de vacinação 
será fundamental para impulsio-
nar a atividade econômica, na ava-
liação da Fiesp.

Médico de 
família ajuda 
demanda na 
pandemia

Os médicos de família ganham 
espaço no mercado ao passo que 
aumentam as ações preventivas 
durante a pandemia. Centrais na 
estratégia de crescimento dos 
planos de saúde, os especialistas 
atuam como pivô da conversão 
dos ex-clientes que perderam o 
emprego nos últimos anos em 
clientes de planos ambulatoriais, 
mais baratos, já que permitem às 
empresas de saúde suplementar 
reduzirem custos, carência e a ne-
cessidade de internações.

“O médico da família cria um 
relacionamento constante com 
um grupo de pacientes e conse-
gue resolver mais de dois terços 
dos problemas de saúde deles”, 
afirma José Carlos Rezende, um 
dos pioneiros da especialização 
no Brasil, na década de 1990 e 
supervisionou o Programa Saú-
de da Família no Rio de Janeiro. 
“O ganho dessa abordagem po-
de inclusive zerar o número de 
fraudes nos planos, já que o mé-
dico conhece o paciente”, com-
plementa.

De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade, cerca de 80% dos 
problemas de saúde da população 
podem ser resolvidos no atendi-
mento primário, isso porque exis-
te um acompanhamento no qual o 
médico já entende o estilo de vida, 
hábitos e saúde familiar daquele 
paciente.

Há três anos, os planos de 
saúde e empresas privadas ini-
ciaram uma aposta na medicina 
da família como uma forma de 
reduzir custos e controlar o ab-
senteísmo.
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Soberania, integridade do patrimônio nacional: população originária
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

As colonizações in-
glesa, espanhola e 
portuguesa toma-

ram, nas Américas, rumos 
diferentes do que se veri-
ficou na África e na Ásia. 
Enquanto nesses dois con-
tinentes a colonização foi 
apenas de exploração e ge-
nocídio, espoliando, massa-
crando e manipulando po-
vos já existentes e com os 
quais os colonizadores não 
se misturaram, a coloniza-
ção ibérica nas Américas, 
além do caráter explorató-
rio, também teve o viés de 
povoamento, no sentido de 
criar raízes e nelas assentar 
famílias que aqui permane-
ceram e se mesclaram aos 
povos originários, criando 
um povo novo.

Prevaleceu a avaliação 
de Edward Potts Cheyney 
(1861–1947): “A partir da 
época da colonização, a úni-
ca população da América 
que teve significação foi a de 
origem europeia” (European 
Background of  American His-
tory 1300–1600, Harper & 
Brothers, NY, 1906). O que 
mostra ser a política inglesa, 
tanto quanto a espanhola 
e a portuguesa, em relação 
aos povos originários, a de 
genocídio. Porém, ao con-
trário dessas duas últimas, 
a inglesa não teve qualquer 
caráter criador e inovador, 
apenas espoliativo.

Vemos a população indí-
gena, que em 1500 era três 
vezes maior do que a portu-
guesa, em torno de 3 milhões, 
no Censo Demográfico 2010 

estarem reduzidas a 817 mil 
pessoas, ou seja, aquelas que 
se autodeclararam indígenas 
(Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE, “Os 
indígenas no Censo Demo-
gráfico 2010”, Rio de Janeiro, 
2012). Mas quantos descen-
dentes de indígenas, miscige-
nados com europeus e afri-
canos, não temos em nosso 
país?

Os portugueses tiveram 
interesse em escravizar 
aqueles nativos, como já 
ocorrera na África, desde 
o século XV. Escreve Her-
bert Aptheker (1915–2003), 
historiador estadunidense: 
“A sujeição militar da Áfri-
ca em tempos modernos e 
a escravidão de partes de 
sua população foi iniciada 
por Portugal em meados do 
século XV; nos anos seguin-
tes, Espanha, Inglaterra, 
França e Holanda uniram-
-se à lucrativa empresa” 
(H. A., Uma nova história dos 
Estados Unidos – A Era Co-
lonial, tradução de Maurício 
Pedreira do original inglês 
de 1959, para Editora Civi-
lização Brasileira, RJ, 1967).

Naquele início do século 
XVI, quando Pedro Álvares 
Cabral chega a Porto Segu-
ro, seu contato com os 500 
nativos deu-se, certamente, 
com tupiniquins. Toda cos-
ta brasileira era ocupada pe-
la tribo tupi-guarani, dentre 
eles, ao sul da Bahia e em 
São Paulo, encontravam-se 
os tupiniquins.

“A enorme extensão ter-
ritorial e a desigualdade de 
desenvolvimento das su-
as várias regiões fazem do 
Brasil um país de violentos 

contrastes”. “Aquilo que 
para o Brasil litorâneo é a 
história mais remota, só 
registrada nos documentos 
da colonização, para o Bra-
sil interior é crônica atual”. 
Assim o gênio Darcy Ribei-
ro inicia a “Introdução” da 
obra basilar Os índios e a Ci-
vilização (Editora Vozes, Pe-
trópolis, 1979, 3ª edição), o 
quinto volume dos Estudos 
de Antropologia da Civilização.

Adotando os dados esta-
tísticos do IBGE de 2010, 
anteriormente referidos, ve-
rificamos que a população 
autodeclarada como indí-
gena está majoritariamente 
na Região Norte, 37,4%. 
Deve-se ressaltar que não 
estão incluídos os indíge-
nas que fogem ou evitam, 
de algum modo, o contato 
com os “civilizados”. Espe-
cialmente na Região Norte, 
a população descendente 
da originária deve ser bem 
mais numerosa.

Detalhando os dados do 
IBGE para esta região te-
mos, por estado, os núme-
ros absolutos e a percenta-
gem desta população como 
se segue:

1 – Amazonas: 168.880 
indígenas, que comparece-
ram ao levantamento do 
IBGE, e que representavam 
4,8% do total da população 
do Estado;

2 – Roraima: 49.637, re-
presentando 11% do total 
do Estado;

3 – Pará: 39.081, repre-
sentando 0,5% do total do 
Estado;

4 – Acre: 15.921, repre-
sentando 2,2% do total do 
Estado;

5 – Tocantins: 13.131, re-
presentando 0,9% do total 

do Estado;
6 – Rondônia: 12.015, re-

presentando 0,8% do total 
do Estado; e

7 – Amapá: 7.408, repre-
sentando 1,1% do total do 
Estado.

No citado estudo de 
Darcy Ribeiro, temos a se-
guinte assertiva: “O delta do 
Amazonas constitui uma das 
áreas de mais antiga ocupa-
ção europeia no Brasil. Já 
nos primeiros anos do século 
XVII ali se instalaram solda-
dos e colonos portugueses. 
Estes núcleos encontrariam 
uma base econômica na ex-
ploração de produtos flores-
tais como o cacau, o cravo, a 
canela, a salsaparrilha, a bau-
nilha, a copaíba que tinham 
mercado certo na Europa e 
podiam ser colhidos, elabo-
rados e transportados com 
o concurso da mão de obra 
indígena, farta e acessível 
naqueles primeiros tempos.”

Ao enumerar as áreas 
culturais do Brasil, confor-
me as populações aqui exis-
tentes ao tempo da chegada 
dos portugueses, Darcy Ri-
beiro, na obra citada, elenca 
com existência na Região 
Norte, a Amazônia brasilei-
ra, as sete seguintes:

a) área cultural Norte-
-Amazonas, com 25 tribos, 
distribuídas nas sub-regiões 
do Amapá – quatro; Norte 
Pará – cinco; Rio Branco – 
sete e Rio Negro-Putumayo 
– nove;

b) área cultural Juruá-Pu-
rus com 17 tribos;

c) área cultural Guaporé 
com 15 tribos, entrando na 
região Centro-Oeste (Mato 
Grosso);

d) área cultural Tapajós-
-Madeira com 16 tribos, 

também entrando no Esta-
do de Mato Grosso;

e) área cultural Alto Xin-
gu com 16 tribos, igualmen-
te ocupando parte do Esta-
do de Mato Grosso;

f) área cultural Tocantins-
-Xingu com 22 tribos, não 
só na Região Norte mas em 
partes das regiões Nordeste 
e Centro Oeste;

g) área cultural Pindaré-
-Gurupi com seis tribos ha-
bitando os estados do Pará 
e Maranhão.

Das restantes áreas cul-
turais, com população in-
teiramente em território 
brasileiro, só teremos a de-
nominada Nordeste, com 
13 tribos espalhadas pela 
costa atlântica, do nordeste 
ao sudeste.

A proteção e manutenção 
destas populações/culturas 
são compromisso do Esta-
do, pois são representativas 
da especificidade da Nação 
Brasileira. Elas constituem 
um dos eixos da nossa for-
mação sociocultural brasi-
leira. Difícil haver um bra-
sileiro em cujas veias não 
corram sangue ameríndio. 
Impossível haver um brasi-
leiro que não carregue, nas 
suas expressões culturais, a 
marca indígena, incorpora-
da na língua, nos hábitos e 
costumes, na gastronomia, 
na toponímia, enfim, em tu-
do que diga respeito à exis-
tencialidade brasileira.

A integridade do patri-
mônio nacional vai além 
da defesa territorial – sem 
dúvida indispensável ação 
das Forças Armadas – mas 
inclui a especificidade cul-
tural, hábitos que repetimos 
muitas vezes inconsciente-
mente, por fazer parte do 

mais íntimo sentir e com-
preender brasileiro. Daí o 
sentido da valorização e da 
preservação do elemento 
indígena em nosso país, não 
como apêndice mas como 
fator estruturante da Nação.

Já esmaece a ideia glo-
balizante pela própria ina-
dequação de ser implan-
tada em qualquer parte do 
mundo. A Ásia e a África se 
levantam. Precisamos forta-
lecer nossas características 
próprias e para tal a popu-
lação originária é quem me-
lhor nos fornece importan-
tes elementos.

De Darcy Ribeiro trans-
crevemos de “O Destino 
Nacional” (in D. Ribeiro, 
O povo brasileiro, Companhia 
das Letras, SP, 1995):

“Nações há no Novo 
Mundo – Estados Unidos, 
Canadá, Austrália – que são 
meros transplantes da Eu-
ropa para amplos espaços 
de além-mar. Não apresen-
tam novidade alguma neste 
mundo. São excedentes que 
não cabiam mais no Velho 
Mundo e aqui vieram repe-
tir a Europa, reconstituindo 
suas paisagens natais para 
viverem com mais folga e 
liberdade, sentindo-se em 
casa”. “Somos povos no-
vos ainda na luta para nos 
fazermos a nós mesmos co-
mo um gênero humano no-
vo que nunca existiu antes. 
Tarefa muito mais difícil e 
penosa, mas também muito 
mais bela e desafiante.”

Felipe Quintas é doutorando em 
Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Abaixo a ditadura
Por Afonso Costa

O descaso do Go-
verno Federal para 
com a vida e a saú-

de dos brasileiros levou o 
capitão reformado ao maior 
desgaste desde o início da 
sua gestão. O inconformis-
mo advém das mais de 300 
mil mortes, dos mais de 12 
milhões de infectados, da 
dor e sofrimento de suas fa-
mílias e amigos.

Mas vem também da pior 
gestão econômica no país 
desde os tempos da dita-
dura empresarial-militar. 
O Brasil está em recessão, 
o desemprego e o subem-
prego bateram recordes, a 
fome e a miséria assolam 
grande parte da população, 
o comércio sobrevive a du-

ras penas, a indústria, no 
geral, também paga o pato, 
e até mesmo o agronegócio, 
há muito a ponta de lança 
da economia, sente as con-
sequências de uma política 
externa descabida, da falta 
de diplomacia, do reflexo 
de toda a realidade nacional.

Até os bancos perdem, 
e isto pode explicar a car-
ta pública dos banqueiros e 
economistas, e a aproxima-
ção deles com os presidentes 
do Senado e da Câmara: na 
última sexta (26 de março), 
foi anunciado que Bradesco, 
Santander e Itaú tiveram que-
das de 2,6%, 10,3% e 11,7% 
em valor de mercado neste 
ano, respectivamente.

O teto de gastos, a remu-
neração da sobra de caixa 
dos bancos, os estapafúr-

dios juros e amortizações 
da dívida pública, as benes-
ses para o grande capital, a 
privatização e desmonte das 
estatais coroam essa políti-
ca econômica, filha dileta 
da crise do capital em nível 
nacional e internacional.

Outro fator determinante 
para o aguçamento da crise é 
a reentrada do Lula no cená-
rio político. Enquanto o ex-
-presidente defende a vida e 
acordos com capital, o atual 
presidente faz campanha pe-
la morte e é subserviente aos 
interesses mais predatórios 
da extrema-direita, da qual 
faz parte.

O capitão reformado 
contava com a confirma-
ção da condenação do Lula, 
conforme deixou claro em 
entrevista. Foi surpreendi-

do com a decisão favorá-
vel ao ex-presidente e mais 
ainda com seu discurso, no 
qual fica evidenciada a di-
ferença entre ambos: o pri-
meiro é um estadista, por 
mais que haja divergências 
frente a ele; o segundo não 
serve nem para capitão de 
time de jogos eletrônicos.

Obviamente, esse quadro 
traz consequências, daí a ini-
ciativa de tentar se fortalecer, 
ceder ainda mais para o cen-
trão e a reforma ministerial 
em curso, com a troca de 
posições-chaves no governo 
por pessoas de sua absoluta 
confiança, que pode sinali-
zar a tentativa de golpe, já 
cogitado outras vezes, desta 
feita apelando para o estado 
de sítio, justamente contra 
medidas adotadas por alguns 

governadores e prefeitos para 
salvar vidas. Tudo o que esse 
governo não faz! A falta de 
vacinas é imperdoável, assim 
como estimular aglomerações 
e a não utilização da máscara 
de proteção. O negacionismo 
não prevalece sobre os fatos, 
sobre a ciência.

Cabe ressaltar que o ca-
pitão reformado não pro-
pugna a morte à toa, é um 
projeto antigo do capital: 
reduzir a população do 
Terceiro Mundo a fim de 
garantir recursos naturais 
para os países centrais do 
capitalismo e seus aliados. 
Nada em seu teatral com-
portamento é à toa, utiliza 
suas parvoíces para tirar o 
foco de fatos importantes, 
desfavoráveis a sua conduta 
a frente do governo.

A tentativa de golpe, tu-
do indica, não encontra eco 
em parte das Forças Arma-
das, da mídia empresarial, 
de setores conservadores e 
até mesmo do capital; daí a 
dificuldade de eventual êxi-
to, ainda que, no Brasil de 
hoje, tudo seja possível.

Há 36 anos acabou a di-
tadura empresarial-militar. 
Assassinatos, tortura, cor-
rupção, subserviência ao 
capital, principalmente o 
estrangeiro, corroborados 
por drástica redução dos 
direitos dos trabalhadores e 
do povo em geral são algu-
mas das cicatrizes que fica-
ram em nossa história. Que 
não se repita nunca mais. 
Abaixo a ditadura!

Afonso Costa é jornalista.
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Em situação de crise, 
neoliberais se veem perdidos

No início de 2020, o professor emérito da UFRJ, Car-
los Alberto Nunes Cosenza, titular de Economia 

Matemática da Coppe/UFRJ, alertava: “Em situação de crise, 
os neoliberais se veem perdidos. Continuar a tese de Estado 
Mínimo é condenar mais de 40 milhões da nossa população 
à miséria total, aqueles que precisam da assistência efetiva do 
Estado.”

“Se algum membro da equipe econômica, com mais de 
dois neurônios, conseguir pensar”, prosseguia Cosenza, “vai 
‘adivinhar’, que em situações de crise, como a atual, o gov-
erno pode e deve lançar mão do ‘imposto inflacionário’ e se 
respaldar no efeito multiplicador dos gastos do governo. A 
cada real despendido, a renda nacional cresce entre 1,5 e 1,8.”

Sobre os discípulos da Escola de Chicago, o professor 
explicava: “Mostro aos alunos de doutorado a essência de 
um pensamento econômico destruidor. Nunca deu certo 
em lugar nenhum do mundo em que foi aplicado. Ainda 
bem que a situação no Chile mostrou a fraude e a impos-
tura da Escola de Chicago. Parece uma poderosa arma 
americana. Bem a frente de tanques e canhões.”

Passou-se 1 ano e o texto continua atual.

Melhorias nas comunidades

Trabalho sobre estratégias de voluntariado para desen-
volver projetos de inserção de melhorias de infraestrutura 
em comunidades, em um caso real aplicado na Ilha do 
Governador, foi um dos vencedores do Concurso de Arti-
gos Técnicos realizado pelo Instituto Estadual de Engen-
haria e Arquitetura (IEEA). Francisco Victer, um dos co-
ordenadores do “Engenhando a Cidade”, conduzido por 
alunos de Engenharia da Politécnica da UFRJ, entregou o 
projeto ao presidente do Crea-RJ, Luiz Cosenza.

Aniversário

Nesta quarta-feira, a Fundação Ceperj completa 12 
anos. Em comemoração à data, a instituição reuniu um 
grupo de pesquisadores de diferentes áreas, sob a co-
ordenação da professora doutora Vivian Zampa, para 
desenvolver iniciativas e produtos voltados à recuperação, 
valorização e difusão da história e da memória da Funda-
ção. A proposta faz parte das ações de fortalecimento da 
identidade da instituição. O primeiro projeto, intitulado 
História Institucional e Memória da Fundação Ceperj 
(1960–2021) já foi iniciado.

Cuidado

Um animal fraco e acuado sempre mostra suas garras.

Rápidas

O FGV NPII realizará nova edição da websérie “Focus 
on Asia”, no próximo dia 14, com “Geopolítica, economia e 
diversas relações entre o Brasil e o Vietnã”. A partir das 14h, 
pelo canal da FGV no YouTube. Inscrições: evento.fgv.br/fo-
cusonasia_31 *** O SIMME, sindicato que reúne as indústrias 
do setor metalmecânico da cidade do Rio de Janeiro, convidou 
os advogados Sandro Machado dos Reis e Guilherme Morandi, 
do Bichara Advogados, para um webinário sobre “Programas 
Especiais de Parcelamento”, 8 de abril, às 15h. O evento terá 
transmissão pelo Zoom *** De 13 a 15 de abril, a faculdade 
BSSP lançará a segunda edição do Pensar Contabilidade, gratuita 
e online No canal do Youtube do Pensar Contabilidade.

COOPESTADO
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públi-
cos na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro LTDA.

CNPJ nº 04.995.006/0001-05 NIRE JUCERJA nº 33.4.0004.127-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

A Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no estatuto da
COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os 2274 (dois mil duzentos e sessenta e quatro) cooperados em
condições de votar, a se reunirem em sua sede social, para a Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará na Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja –
Centro - Rio de Janeiro/RJ – 20031-202, no dia 20 de abril de 2021, obede-
cendo aos seguintes horários e quorum para instalação, sempre no mesmo
local, em 1ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a presença de dois terços
(2/3) do número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 10
horas, com a presença de metade mais um do número total de associados; em
3ª (terceira) e última convocação, às 11 horas, com a presença mínima de dez
associados, para deliberarem sobre o seguinte: 1º) Prestação de contas do 1º
e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório de Gestão,
Balanços, Apuração de Resultados, Parecer do Conselho Fiscal e Auditores;
2º) Destinação das Sobras; 3º) Fixação do valor dos honorários, das gratifica-
ções e da cédula de presença dos membros do conselho de administração,
diretoria executiva e conselho fiscal;  4º) Aplicação do FATES; 5º) Apreciação
da proposta do orçamento anual e rateio das despesas;  6º)  Assuntos de
interesse social. Rio de Janeiro, 30 de Março de 2021,

Roseane Maria da Silva Perri, 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.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da João Fortes Engenharia S.A. – 
Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos do artigo 133, da 
Lei n.º 6.404/76, do art. 25 da Instrução CVM n.º 480/09 e do art. 9º da 
instrução CVM 481/09, que os documentos e informações relacionados 
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, a ser realizada no dia 30.04.2021, encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sede da Companhia, na Avenida das Américas, nº 
3443, bloco 3B, sala 108, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, e no endereço eletrônico da 
Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri), podendo ser obtidos também 
na página da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br). 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. Roberto Correa - Diretor Geral.

Mobilização Nacional na  
pandemia é vista como golpe
Sob a alegação de se 

criar mecanismos de 
combate a pande-

mia de Covid-19, O líder 
do PSL na Câmara, Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), 
um dos congressistas mais 
próximos de Jair Bolsonaro, 
tentou passar, nesta terça-
feira, um projeto que criaria 
a possibilidade de decreta-
ção de Mobilização Nacio-
nal aumentando, assim, os 
poderes do presidente da 
República.

Essa tentativa ocorria em 
paralelo à reunião do co-
mando das Forças Armadas 
que resultou no pedido de 
demissão dos comandan-
tes do Exército, Marinha e 
Aeronáutica., e um dia após 
a troca de generais na Casa 
Civil da Presidência da Re-
pública.

O projeto de lei (PL) 
1.074 de 2011, assinado por 
Vitor Hugo e por Hugo 
Motta  (Republicanos-PB), 
líder do maior bloco da Ca-
sa, foi defendido em reu-
nião de líderes partidários. 
O mecanismo de mobiliza-
ção nacional é previsto na 
Constituição e foi regula-
mentado em lei específica 
para o caso de agressão es-
trangeira.

Pelo projeto do líder do 
PSL, a crise na saúde pú-
blica poderia ser usada co-
mo motivo para a mobili-
zação. Neste caso, o texto 
estabelece que o chefe do 
Executivo poderá tomar 
medidas que incluem, en-
tre outras, a intervenção 
nos fatores de produção 
públicos e privados; a re-
quisição e a ocupação de 
bens e serviços; e a convo-
cação de civis e militares 
(inclusive Polícia Militar) 
para ações determinadas 

pelo governo federal.
Odistanciamento social 

não ficou de fora. A pro-
posta diz ainda que caberá 
ao presidente da República 
definir o “espaço geográ-
fico do território nacio-
nal” em que as medidas de 
combate à pandemia seriam 
aplicadas.

A possibilidade do PL 
ser aprovado foi rechaça-
da por maioria dos parla-
mentares que debateram a 
proposta, por entenderem 
que concentraria nas mãos 
do presidente poderes ab-
solutos, a ponto de consi-
derarem a criação de me-
canismos para a adoção de 
golpe político. Vitor Hugo 
apresentou o texto entre 
as prioridades do partido 
a serem pautadas pela Câ-
mara na reunião de líderes 
partidários.. 

Golpe

Deputados contrários 
ao projeto classificaram a 
tentativa como “golpe”. O 
Líder da Minoria, o depu-
tado José Guimarães (PT-
CE) afirmou que a iniciati-
va de decretar mobilização 
nacional “é mais um flerte 
autoritário com o qual não 
compactuaremos”. 

“Essa escalada autori-
tária, que tenta mobilizar 
militares para interesses 
do PR (presidente), não 
pode ser tolerada em um 
Estado Democrático. Os 
brasileiros não querem 
mais um golpe!”, escreveu 
Guimarães em uma rede 
social. 

“A aprovação do proje-
to da mobilização nacional 
permitiria que Bolsonaro 
assumisse imediatamente o 
comando de todos os servi-

31 de março é celebrado
“As Forças Armadas aca-

baram assumindo a respon-
sabilidade de pacificar o Pa-
ís, enfrentando os desgastes 
para reorganizá-lo e garan-
tir as liberdades democráti-
cas que hoje desfrutamos”. 
Assim, novo ministro da 
Defesa, general Walter Bra-
ga Netto, no seu primeiro 
comunicado desde que as-
sumiu o cargo, celebrou os 
57 anos do golpe que der-
rubou o presidente João 
Goulart e que culminou em 
prisões, torturas e repressão 
por mais de duas décadas 
no país. 

Na “Ordem do Dia Alu-
siva a 31 de Março de 1964”, 

publicada no início da noite 
desta terça-feira, ele defen-
de que “o movimento de 
1964 é parte da trajetória 
histórica do Brasil. Assim 
devem ser compreendidos e 
celebrados os acontecimen-
tos daquele 31 de março”.

Braga Netto entrou no 
lugar de Fernando Azeve-
do, depois que o último ba-
teu de frente com Bolsona-
ro e impediu a demissão do 
comandante do Exército, 
Edson Leal Pujol. Com a 
troca no ministério da De-
fesa, foi anunciada a demis-
são coletiva dos três chefes 
do Exército, Aeronáutica e 
Marinha.

dores civis e militares, e até 
convocar quem não é servi-
dor. Isso significa assumir o 
comando das polícias civis 
e militares. Não tem outra 
palavra: GOLPE!”, disse 
o deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP) em suas redes 
sociais.

“Enquanto Bolsonaro 
faz queda de braço com os 
comandantes das Forças 
Armadas, no Congresso 
o líder do PSL quer votar 
com urgência um PL para o 
presidente decretar ‘Estado 
de Mobilização Nacional’ 
mesmo que não estejamos 
em guerra. Estamos mo-
bilizados para impedir este 
absurdo”, disse a deputa-
da Fernanda Melchionna 
(PSOL-RS).

Mobilização Nacional

Art. 1º -  Esta Lei dispõe 
sobre a Mobilização Nacio-
nal a que se refere o inciso 

XIX do caput do art. 84 da 
Constituição Federal e cria 
o Sistema Nacional de Mo-
bilização (Sinamob).

Art. 2º - Para os fins des-
ta Lei, consideram-se:

I – Mobilização Nacio-
nal o conjunto de ativida-
des planejadas, orientadas e 
empreendidas pelo Estado, 
complementando a Logís-
tica Nacional, destinadas a 
capacitar o País a realizar 
ações estratégicas:

a) no campo da Defesa 
Nacional, diante de agres-
são estrangeira;

b) no campo da Saúde 
Pública, diante de situação 
de emergência de saúde 
pública de importância in-
ternacional decorrente de 
pandemia; e

c) no campo da Defesa 
Civil, diante de catástrofes 
de grandes proporções, de-
correntes de eventos da na-
tureza combinados ou não 
com a ação humana.
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‘Assesso’ (sic)

Na atual conjuntura, sobre um ministro da Cultura 
do Brasil, função que já foi ocupada por ninguém 

menos do que Celso Furtado (26 de julho de 1920–20 de 
novembro de 2004), não chegam a surpreender os memes 
provocados por Mario Frias, ao escrever “Vamos trabalhar 
incansavelmente para que todos os brasileiros tenham as-
sesso [sic] a cultura”. Acrescentando ao mexido a frase de 
autoria do poeta Ferreira Gullar (10 setembro de 1930–4 
de dezembro de 2016), podemos repetir, com as devidas 
aspas que “a crase não foi feita para humilhar ninguém”. 
Como será que o ministro da Cultura do Brasil escreveria 
Bonsucesso (subúrbio da cidade do Rio de Janeiro)? Que 
papelão...

Pachamama

Há cerca de uma semana, em 22 de março, celebramos 
o Dia Mundial da Água. Entre a maioria dos povos, do 
Brasil inclusive, a água é entendida como um recurso a 
ser utilizado na produção de bens e serviços e sua impor-
tância é expressa através da escassez efetiva ou potencial 
(futura). Isto na melhor das hipóteses, tendo em vista que 
a minha geração (grupos prioritários na lenta vacinação 
contra a Covid-19), aprendeu na Universidade, através de 
manuais traduzidos de autores norte-americanos, alguns 
deles “nobelizados”, como o prof. Paul Samuelson, no 
volumoso Introdução à Análise Econômica, que a água era um 
bem livre. Significa que não exigiria deixar de produzir 
algo para obtê-la (o chamado custo de oportunidade).

Desde então, não só o prof. Samuelson retirou a referência 
à água como bem livre do seu requisitado manual, como evo-
luiu muito o conceito da água, dissociada da condição de um 
bem ou de um fator de produção, sujeito às forças capricho-
sas das leis estruturantes do mercado, como consta hoje na 
Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia (desde 2009) 
e na Constituição do Equador (desde 2008).

Trata-se do chamado constitucionalismo ecocêntrico, 
latinoamericano, uma revolução em paradigmas do Direi-
to, através da constitucionalização dos direitos da natureza 
(Pachamama) e da cultura do Bem Viver. Desde então, a 
prioridade atribuída às relações de interdependência entre 
os seres vivos abre-se em valores de reciprocidade e com-
plementaridade. É a partir deste novo paradigma que as 
realizações pretendidas nas políticas públicas, remetendo 
o direito à água ao status de direito humano, indissociável 
do direito à vida.

A culpa não é sua

Sempre que se fala na importância da água, como nesta 
época em que se comemora o Dia Mundial da Água, ou 
quando o nível dos reservatórios diminui, alguém aponta 
o dedo na sua direção e tenta fazer com que você se sinta 
culpado. Seja por que você demora muito no banho, ou 
não fecha a torneira enquanto lava a louça, ou enquanto 
faz a barba, ou se não conserta logo a torneira que fica 
pingando etc.

O que não se diz é que este tipo de uso da água, o uso 
doméstico, representa tão somente 1% a 2% do total. Cla-
ro que é correto poupar algo tão precioso, mas se todos 
reduzissem o banho à metade do tempo, fechassem sem-
pre a torneira na hora de lavar a louça, de fazer a barba e 
corrigissem de vez o pinga-pinga da torneira, o ganho que 
se obteria com isso não seria maior do que 0,5% do con-
sumo total. Cada um estaria fazendo a sua parte. O mais 
importante, entretanto, é fazer o que tem de ser feito.

Em que atividades se desperdiça de verdade a água? 
Os outros tipos importantes do seu uso são o realizado 
pelas empresas industriais e de outros setores (29%) e, 
principalmente, o uso realizado no campo, nas grandes 
propriedades agropecuárias (quase 70%). São os métodos 
de irrigação da grande produção agrícola (e mesmo da 
pequena), caracterizados por aqueles pivôs que projetam 
a água e propiciam belas fotografias, os maiores responsá-
veis pelo desperdício de água. E não tem que ser assim.

#Vacina sim. #Vacina já. 
#Democracia sempre.

Carrinho por trás é cartão vermelho. Amargo, como dis-
se o doutor Lyra.

Trabalho informal foi o que mais sofreu 
impacto negativo na pandemia

Segundo dados do 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Es-

tatística (IBGE), 68% dos 
trabalhadores que ficaram 
sem trabalho no segundo 
trimestre de 2020 tinham 
postos informais. Levanta-
mento do mesmo instituto 
mostra que, até o fim de 
2019, essa categoria repre-
sentava 38 milhões de pes-
soas e, em muitos estados, 
o número de informais su-
pera a barreira de 50% do 
total de trabalhadores.

Brasileiros informais que 
foram dispensados durante 
a pandemia não tiveram di-
reito ao FGTS, ao seguro-
-desemprego, ao acerto 
pelo tempo trabalhado, ao 
pagamento de férias e 13º 
salário, nem a qualquer ou-
tro direito garantido, bene-
fícios comuns a quem tem 
a carteira de trabalho assi-
nada e que garantem algum 
período de estabilidade pa-
ra quem acabou de perder o 
emprego.

Segundo a advogada es-
pecializada em Direito do 
Trabalho e Empresarial, 
Thaluana Alves, a crise eco-
nômica deflagrada com a 
pandemia vem causando 
um aumento significativo 
de subempregos, que são 
considerados precários, já 
que não contam com uma 
regulamentação das fun-
ções, nem com benefícios 
assistencialistas.

“São muitos trabalhado-
res que aderiram ao traba-
lho informal, como vende-
dores de porta em porta, 
ambulantes, camelôs, autô-
nomos, motoristas de apli-
cativos, feirantes, entre ou-
tros”, explica a advogada.

Para ela, existem algumas 
vantagens para estes tra-
balhadores, como ganhos 
imediatos com as vendas, 
ganhos muitas vezes mais 
altos do que o empregado 
formal, autonomia e flexi-
bilidade nos horários. “No 
entanto, são muitas as des-
vantagens que podem ser 
encontradas nesse tipo de 
trabalho, como a ausência 
de carteira assinada e, por 
consequência, a ausência 
de direitos trabalhistas 
importantes, como férias 
remuneradas, 13º, FGTS, 
auxílios em caso de doenças 
ou acidentes do trabalho, 
ausência de contribuição 
previdenciária – que preju-
dica o planejamento para 
uma futura aposentadoria 
– além de não poder contar 
com uma renda fixa previ-
sível”.

Nesta quarta-feira, o IB-
GE divulga o resultado da 
Pnad Contínua Mensal e 
segundo análise feita pelo 
professor da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Contá-
beis Atuariais e Financeiras 
(Fipecafi), Jhonatan Hoff, 
o resultado deve se manter 
estável ou apresentar leve 
recuo. Isso significa que a 
Pnad pode ficar entre 13% 
e 14%, o que representa 
uma população desocupada 
que gira em torno de 13 e 
14 milhões de pessoas. Pa-
ra Hoff, no curto prazo o 
mercado de trabalho ainda 
deve apresentar altas taxas 
de desemprego.

“É grande a probabilida-
de que a parte da população 
que se encontrava em situa-
ção de desemprego no ter-
ceiro e quarto trimestre de 
2020 continuará à procura 

E-commerce cresce 21% e  
registra 1,49 bilhão de acessos

Com um aumento 
de 21% em acessos 
no mesmo período 

do ano passado, os empre-
endedores estão mais liga-
dos em relação às vendas 
virtuais. Eles passaram a 
entender que sem essa nova 
ferramenta é quase impossí-
vel vender mais, lembrando 
que 66% dos usuários aces-
sam a internet pelo celular, 
ou seja, as vendas podem 
acontecer a qualquer lugar 
ou hora do dia.

Mesmo com a fase mais 
restritiva em São Paulo, as 
vendas pela internet só au-
mentaram. Em compara-
ção ao ano passado, houve 
aumento de 53,37% no se-
tor de comidas e bebidas, 
85,70% em farmácias, e 
51,89% em móveis.

“Para se preparar para 
essa mudança nos gastos do 
consumidor e a instabilida-
de na restrição e de cortes, é 

necessário ajustar a presen-
ça do comércio eletrônico 
de sua pequena empresa. 
Crie uma experiência de co-
mércio eletrônico perfeita 
para seus clientes, tornan-
do seu site otimizado para 
o consumidor. Mesmo que 
tudo volte ao normal, não 
deixe as vendas on-line de 
lado”, recomenda Conrado 
Adolpho, especialista em 
alavancagem comercial.

Embora a presença digi-
tal estivesse crescendo antes 
da pandemia, a mudança das 
lojas físicas para as compras 
digitais acelerou, em um ano, 
o equivalente a cinco.

As empresas ainda estavam 
se reestruturando quando tu-
do voltou a fechar, de modo 
que os empresários que não 
conseguiram se preparar fi-
nanceiramente, mais uma vez, 
vão fazer parte do índice da-
queles que fecham as portas 
por falta de planejamento.

Já estudo do Mastercard 
Spending Pulse aponta que 
as vendas virtuais no Bra-
sil tiveram um crescimento 
de 86% em fevereiro deste 
ano, no comparativo com 
o mesmo período de 2020. 
Os setores de eletroeletrô-
nicos 131%, móveis 90,5% 
e farmácias 75,3% são os 
setores que mais cresce-
ram em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Por outro lado, as 
vendas de hobby & livraria 
tiveram queda acumulada 
de 28,6%.

Segundo Estanislau Bas-
sols, gerente geral da Mas-
tercard Brasil, a expansão do 
comércio eletrônico está di-
retamente relacionada às mu-
danças nos hábitos de con-
sumo durante a pandemia: 
“Em fevereiro de 2021, vi-
mos a expansão contínua do 
e-commerce como um dos 
principais canais de vendas 

no país, principalmente devi-
do ao cenário pandêmico em 
que novas restrições estão 
sendo aplicadas para impe-
dir o avanço da Covid-19 no 
Brasil. Os números indicam 
que os consumidores já estão 
familiarizados com esta nova 
realidade das compras digi-
tais”, complementa o execu-
tivo.

Em fevereiro, as vendas 
no varejo brasileiro em lojas 
físicas tiveram uma queda 
de 6,1%, excluindo os se-
tores: automotivo, materiais 
de construção, restauran-
tes e móveis para o lar. Já 
as vendas totais do varejo, 
em termos regionais, tive-
ram baixa de: Norte -2,1%, 
Centro-Oeste -6% e o Su-
deste -4,6% superaram o 
restante do país, enquanto 
o Nordeste -8,9% e o Sul 
-10,6% tiveram desempe-
nho inferior no crescimen-
to das vendas.

de um posto de trabalho no 
início de 2021. Ou seja, as 
altas taxas de desemprego 
registradas em 2020 não se-
rão revertidas em um curto 
espaço de tempo, especial-
mente em um cenário no 
qual prevalece a escassez de 
ações por parte do gover-
no que buscassem frear os 
altos níveis de desemprego 
ou o avanço da pandemia”, 
destacou.

Em relação aos setores 
que podem apresentar per-
da de vagas, o especialista 
explica quais são e os moti-
vos envolvidos. “Comércio 
e serviços foram bastan-
te prejudicados durante a 
pandemia por diversas ra-
zões. Com o agravamento 
da crise e o endurecimento 
das medidas restritivas de 
distanciamento social, sem 
qualquer contrapartida, au-
xilio ou apoio aos empre-
sários dessas áreas, a ten-
dência é de que esses dois 
setores apresentem uma 
perda significativa de vagas. 
Esse resultado ainda não 
será observado nesta Pnad, 
uma vez que esses setores 
tiveram uma recuperação 
no fim do ano por conta da 
flexibilização das medidas 
restritivas e da sazonalidade 
de fim de ano”, explicou.

Já para os próximos me-

ses o professor da Fipecafi 
aponta quais setores podem 
ser possíveis geradores de 
vagas. “A expectativa é de 
que os setores da indústria, 
construção civil e agrope-
cuária, consigam amenizar 
a situação de alguma forma 
no que diz respeito a gera-
ção de empregos”, disse.

O especialista também 
faz um panorama sobre o 
que podemos esperar do 
mercado de trabalho nos 
próximos três meses. “O 
recuo na taxa de desem-
prego observada no quarto 
semestre de 2020 (e prova-
velmente no mês de janeiro 
deste ano) não se manterá 
nos próximos meses. A 
expectativa diante da situ-
ação atual é de um aumen-
to nos índices de desem-
prego no curto prazo. O 
controle da pandemia com 
distanciamento social, uso 
de máscara e demais medi-
das sanitárias necessárias, 
em conjunto da vacinação 
em massa, somadas a polí-
ticas econômicas voltadas 
a recuperação econômica 
e geração de emprego, são 
medidas urgentes e neces-
sárias para que nos próxi-
mos meses o mercado de 
trabalho possa apresentar 
alguma recuperação”, fi-
nalizou.
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CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 31.001.230/0001-07

Relatório da administração - (Em milhares de Reais) - 1. Mensagem da administração: A administração da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, 
tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras (controladora e consolidado) referente ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes. 2. A Companhia: A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima aberta, foi constituída em 26/06/2019 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por 
objeto social a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras e ainda participar de consórcios. A Companhia possui participação 
de 100% no capital social das empresas LT Triângulo S.A. e Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. A Celeo Redes Brasil S.A. (“Celeo”) possui 100% de participação na Companhia. 3. Principais acontecimentos no exercício: 
(a) Pagamento de debêntures - Nos dias 15 de maio e 15/11/2020 a Companhia amortizou o terceiro e o quarto saldo da dívida no valor total de R$ 66.670 de principal e R$ 18.768 de juros. (b) Dividendos pagos - Durante o exercício 
findo em 2020 a Companhia pagou para a sua controladora o montante de R$ 22.122 de dividendos. (c) Dividendos a receber - Durante o exercício findo em 31/12/2020, a Triângulo e a Vila do Conde pagaram o montante de R$ 29.314 
e 31.682, respectivamente, de dividendos para a Companhia. (d) Mútuo - Durante o exercício findo em 2020 a Companhia recebeu de mútuo o montante de R$ 50.646 das suas controladas. (e) Disponibilidade da linha de trans-
missão - A disponibilidade da linha de transmissão das controladas no exercício de 2020 foi de 100%. (f) Receita anual permitida (RAP) - A Resolução Homologatória nº 2.725 de 14 de julho de 2020 estabeleceu a RAP da Triângulo 
e da Vila do Conde em R$ 121.510 mil e R$ 82.966 mil, respectivamente. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) 
Diretoria - A Companhia é administrada por 3 (três) diretores, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo eleitos pelos acionistas. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento 
regular da Companhia, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão do interesse da Companhia. (b) Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) membros e por igual número de suplentes. 
O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em lei. (c) Conselho de Administração - O Conselho de Administração é composto por 
3 (três) membros efetivos para o exercício de mandato unificado de 03 (três) anos, sendo eleitos em assembleia geral de acionistas. Compete aos conselheiros, entre outros, eleger e destituir a Diretoria, fiscalizar a gestão de diretores, 
examinar os livros, papéis e relatórios gerenciais da Companhia, solicitar informações sobre contratos firmados, fixar a orientação geral dos negócios e para a administração da Companhia. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras (controladora e consolidado) da Companhia e com as opiniões expressas no relatório 
dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras (individuais e consolidadas) para o exercício findo em 31/12/2020. 6. Relacionamento com os auditores independentes: Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 
14/01/2003, informamos que a KPMG Auditores Independentes prestou somente serviços de auditoria externa para a Companhia para o exercício findo em 31/12/2020.

Balanços patrimoniais (controladora e consolidado) 
em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (controladora e consolidado) - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
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Demonstrações do resultado abrangente (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Demonstrações do valor adicionado (controladora e consolidado) 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 9 5 9 4.110 141
Títulos e valores mobiliários 10 2.813 275 75.532 47.790
Concessionárias 
 e permissionárias 11 - - 20.571 17.101
Dividendos a receber 26 (a) 32.934 30.498 - -
Ativo de contrato 12 - - 166.029 165.070
Mútuo 26 (b) 44.364 48.057 - -
Impostos e contribuições 
 a recuperar 3.454 580 5.805 4.153
Outros ativos 93 77 13.888 11.844
Total do ativo circulante 83.663 79.496 285.935 246.099
Caixa restrito 13 5.842 5.198 5.842 5.198
Ativo de contrato 12 - - 689.495 746.546
Mútuo 26 (b) 42.878 82.499 - -
Total do realizável 
 a longo prazo 48.720 87.697 695.337 751.744
Imobilizado e Intangível - - 8.926 9.187
Investimentos 14 627.492 616.209 - -
Total do imobilizado/ 
 intangível/investimento 627.492 616.209 8.926 9.187
Total do ativo não circulante 676.212 703.906 704.263 760.931
Total do ativo 759.875 783.402 990.198 1.007.030
Fornecedores 1.567 1.039 3.549 1.419
Debêntures 15 (a) 49.196 67.586 49.196 67.586
Salários e encargos a pagar - - 2.158 2.435
Impostos e contribuições 
 a recolher 16 2.642 920 24.517 15.877
PIS e COFINS diferidos 17 - 14.399 11.783
Dividendos a pagar 26 (c) 14.858 9.122 14.858 9.122
Adiantamento para 
 futuro aumento de capital 200 200 200 200
Encargos setoriais - - 9.430 7.754
Contas a pagar 15 (b) 2.484 3.166 2.484 3.166
Outros passivos 73 70 4.714 5.375
Total do passivo circulante 71.020 82.103 125.505 124.717
Debêntures 15 (a) 381.163 428.309 381.163 428.309
PIS e COFINS diferidos 17 - - 47.052 55.122
Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos 18 - - 128.731 124.537
Outros passivos - - 55 1.355
Total do passivo 
 não circulante 381.163 428.309 557.001 609.323
Total dos passivos 452.183 510.412 682.506 734.040
Capital social 20 (a) 85.600 85.600 85.600 85.600
Reserva de lucros 20 (c) 222.092 187.390 222.092 187.390
Total do patrimônio líquido 307.692 272.990 307.692 272.990
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 759.875 783.402 990.198 1.007.030

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 22 - 139.612 143.474
Pessoal - - (9.233) (9.489)
Material - - (638) (896)
Serviços de terceiros 23 (a) - - (10.760) (14.004)
Outros - - (2.278) (2.613)
Custos operacionais - - (22.909) (27.002)
Lucro bruto - - 116.703 116.472
Pessoal - (787) (390)
Serviços de terceiros 23 (b) (415) (511) (6.719) (6.542)
Outros (385) (319) (1.676) (4.301)
Despesas operacionais (800) (830) (9.182) (11.233)
Resultado antes das 
 despesas financeiras (800) (830) 107.521 105.239
Receitas financeiras 7.540 16.682 1.873 6.826
Despesas financeiras (21.749) (40.605) (23.237) (43.924)
Despesas financeiras líquidas 24 (14.209) (23.923) (21.364) (37.098)
Resultado de equivalência 
 patrimônial 14 77.569 63.162 - -
Resultado antes dos impostos 62.560 38.409 86.157 68.141
Imposto de renda e 
 contribuição social corrente - - (19.403) (26.563)
Imposto de renda e contribui-
ção social diferido - - (4.194) (3.169)
Imposto de renda 
 e contribuição social 25 - - (23.597) (29.732)
Lucro líquido do exercício 62.560 38.409 62.560 38.409
Resultado por ação
Resultado por ação - básico 
 e diluído (em R$) 21 0,73 0,15

Controladora e 
consolidado

2020 2019
Lucro líquido do exercício 62.560 38.409
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 62.560 38.409

Controladora e Consolidado
Reservas de lucros

Nota
Capital 
Social

Outras 
reservas 
de capital

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 
a realizar

Retenção 
de lucros

Dividendo 
adicional 
proposto

Lucros 
acumula-

dos Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 85.600 252.983 983 157.120 - 14.010 - 510.696
Recompra de ações 20 (b) - (252.983) - - - - - (252.983)
Pagamento de dividendo adicional proposto 20 (c) - - - - - (14.010) - (14.010)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 38.409 38.409
Reserva Legal 20 (c) - - 1.921 - - - (1.921) -
Dividendo mínimo obrigatório 20 (c) - - - - - - (9.122) (9.122)
Dividendo adicional proposto 20 (c) - - - - - 27.366 (27.366) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 85.600 - 2.905 157.120 - 27.366 - 272.990
Transferência conforme AGO de 06/04/2020 20 (c) - - - - 27.366 (27.366) - -
Pagamento de dividendos - - - - (13.000) - - (13.000)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 62.560 62.559
Reserva legal 20 (c) - - 3.128 - - - (3.128) -
Dividendo mínimo obrigatório 20 (c) - - - - - - (14.858) (16.422)
Dividendo adcional proposto 20 (c) - - - - - 43.009 (44.574) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 85.600 - 6.033 157.120 14.366 43.009 - 307.692

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das Nota 2020 2019 2020 2019
 atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 62.560 38.409 62.560 38.409
Ajustes para:
- Imposto de renda e 
 contribuição social diferidos - - 4.194 3.169
- PIS e COFINS diferidos 22 - - (5.454) (2.781)
- Equivalência 14 (77.569) (63.162) - -
- Juros e custo de transação 
 das debêntures 24 19.902 39.650 19.902 39.651
- Juros do mútuo 26 (b) (7.332) (14.930) - -
- Remuneração do 
 ativo de contrato 12 - - (108.979) (115.077)

(2.439) (33) (27.777) (36.629)
Variações em:
- Títulos e valores mobiliários (2.538) (275) (27.742) 75.448
- Concessionárias 
 e permissionárias - - (3.470) 1.401
- Ativo de contrato 12 - - 165.071 157.847
- Impostos e contribuições 
 a recuperar (20) (580) (1.651) (1.447)
- Outros ativos (16) (1.186) (2.044) 4.942
- Fornecedores 528 934 2.130 271
- Salários e encargos a pagar - - (277) (57)
- Impostos e contribuições 
 a recolher 1.722 866 8.640 1.369
- Encargos setoriais - - 1.676 (4)
- Contas a pagar (682) (7.733) (682) (7.733)
- Outros passivos 3 71 (1.962) (1.666)
- Debentures - pagamento 
 de juros 15 (18.768) (33.698) (18.768) (33.698)
Caixa (utilizado) gerado 
 atividades operacionais (22.210) (41.634) 93.144 160.044
Fluxo de caixa das 
 atividades de investimento
Caixa restrito (644) 55.202 (644) 55.202
Imobilizado e intangível - - 261 (189)
Mútuos - recebimentos 26 (b) 50.646 64.983 - -
Redução de capital 
 nas controladas - 71.500 - -
Dividendos recebidos 26 (a) 60.996 70.824 - -
Caixa gerado (utilizado) 
 atividades de investimento 110.998 262.509 (383) 55.013
Fluxo de caixa 
 das atividades 
 de financiamento
Debentures - pagamento 
 de principal 15 (66.670) (61.020) (66.670) (61.020)
Dividendos pagos 26 (c) (22.122) (18.680) (22.122) (18.680)
Recompra de ações próprias - (252.983) - (252.983)
Caixa utilizado 
 nas atividades 
 de financiamento (88.792) (332.683) (88.792) (332.683)
Aumento (Redução) líquido 
 em caixa e equivalentes (4) (111.808) 3.969 (117.626)
Caixa e equivalentes 
 de caixa no início do exercício 9 111.817 141 117.767
Caixa e equivalentes de 
 caixa em 31 de dezembro 5 9 4.110 141

Controladora Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receitas (1) - - 161.875 162.700
Remuneração do ativo 
 de contrato 22 - - 135.468 143.257
Receita de operação 
 e manuntenção 22 - - 24.381 23.309
Outras receitas 22 - - 2.505 939
Parcela variável 22 - - (478) (4.805)
Insumos adquiridos 
 de terceiros (2) 800 830 22.071 28.356
Materiais, energia, serviços 
 de terceiros e outros 415 830 18.117 17.513
Despesas gerais, 
 administrativas e outros 385 - 3.954 10.843
Valor adicionado 
 bruto (1) - (2) = (3) (800) (830) 139.805 134.344
Depreciação e amortização (4) - - - -
Valor adicionado 
 líquido (3) - (4) = (5) (800) (830) 139.805 134.344
Valor adicionado recebido 
 em transferência (6) 85.109 79.844 1.873 6.826
Resultado de equivalência 
 patrimonial 14 77.569 63.162 - -
Receitas financeiras 24 7.540 16.682 1.873 6.826
Valor adicionado 
 total a distribuir (5 + 6) 84.309 79.014 141.678 141.170
Distribuição do 
 valor adicionado 84.309 79.014 141.678 141.170
Pessoal - - 10.020 9.878
Impostos, taxas 
 e contribuições - - 45.861 48.958
Juros 24 21.749 40.605 23.237 43.925
Lucro líquido do exercício 62.560 38.409 62.560 38.409

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional: A Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. 
(“Companhia”), sociedade anônima aberta, foi constituída em 26/06/2018 e 
está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto 
social a participação em outras sociedades, empresárias ou não empresárias, 
como sócia ou acionista, podendo representar sociedades nacionais ou es-
trangeiras e ainda participar de consórcio. A Companhia possui participação 
de 100% no capital social das empresas LT Triângulo S.A. (“Triângulo”) e Vila 
do Conde Transmissora de Energia S.A. (“Vila do Conde”). A Celeo Redes 
Brasil S.A. (“Celeo”) possui 100% de participação na Companhia. (a) Registro 
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - Em 02/08/2018 foi aprovada 
em assembleia geral extraordinária a abertura do capital da Companhia e a 
submissão do pedido de registro de companhia aberta emissora de valores 
mobiliários na categoria “B”  perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM 
nº 480. No dia 12/12/2018, a CVM deferiu o registro da Companhia como 
emissor na categoria “B”. (b) Controladas - As controladas (também defini-
das como “Grupo” quando mencionadas em conjunto com a Companhia) são 
concessionárias de transmissão de energia, com prazo de exploração de 30 
anos, conforme informações a seguir.

Contrato 
de con-
cessão

Término 
do con-

trato

RAP
Redução 
da RAP

Inde-
xador

2019-
2020

2020-
2021

Triângulo 004/2006 26/04/2036 119.256 121.510 Julho-2024 IPCA
Vila do Conde 003/2005 04/03/2035 83.951 82.966 Maio-2021 IGP-M
2 Base de preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações 
financeiras (controladora e consolidado) foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com as normas internacio-
nais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB) e de acordo com as normas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada 
pela diretoria em 25/03/2021. Detalhes sobre as principais políticas contábeis 
do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 7. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras (controladora e consolida-
do), e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utili-
zadas pela administração na sua gestão. 3 Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os saldos foram arredonda-
dos para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 
Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações 
financeiras (controladora e consolidado), a Administração utilizou julgamentos 
e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores re-
portados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po-
dem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectiva-
mente. (a) Nota explicativa 12 - Ativo de contrato - A estimativa do valor do 
ativo contrato, da receita de construção da infraestrutura, da receita de opera-
ção e manutenção e da receita de remuneração envolve o uso de premissas 
tais como: taxa de inflação de longo prazo, margem de operação e manuten-
ção (O&M), margem de construção, e a taxa de financiamento. O reconheci-
mento do ativo de contrato requer o exercício de julgamento significativo sobre 
o momento em que a Companhia obtém o controle do ativo. A mensuração do 
progresso da Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de de-
sempenho satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e 
julgamentos significativos pela Administração para estimar os esforços ou in-
sumos necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais 
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada obriga-
ção de desempenho identificada e as projeções das receitas esperadas. Por 
se tratar de contrato de longo prazo, 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 Companhia. 5 Base de men-
suração: As demonstrações financeiras (controladora e consolidado) foram 
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados ins-
trumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 6 Sa-
zonalidade: As controladas da Companhia não possuem sazonalidade nas 

suas operações. 7 Principais políticas contábeis: O Grupo aplicou as políti-
cas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicado ao contrário. 
7.1 Base de consolidação - (a) Controladas - A Companhia controla uma 
entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis 
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar 
esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações fi-
nanceiras das controladas são incluídas nas demonstrações financeiras con-
solidadas a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em 
que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras da controlado-
ra, as informações financeiras das controladas são reconhecidas por meio do 
método de equivalência patrimonial. (b) Transações eliminadas na consoli-
dação - Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas 
não realizadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos 
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equiva-
lência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da par-
ticipação da Companhia na investida. Perdas não realizadas, se aplicável, são 
eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somen-
te na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor re-
cuperável. 7.2 Instrumentos financeiros - (c) Reconhecimento e mensura-
ção incial - O grupo de contas concessionárias e permissionárias e os títulos 
de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram origi-
nados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente quando o Grupo se torna parte das disposições contratuais do instru-
mento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes 
sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensura-
do ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de 
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado ini-
cialmente ao preço da operação. (d) Classificação e mensuração subse-
quente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financei-
ro é classificado como mensurado: (i) ao custo amortizado; (ii) ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; 
(iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financei-
ros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no 
primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de 
negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: 
(i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ati-
vos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) seus termos 
contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as con-
dições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é mantido 
dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; 
e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que 
são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial 
que não seja mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente 
por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em 
ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos fi-
nanceiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco-
nhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo finan-
ceiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo 
amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significati-
vamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. Ativos fi-
nanceiros - avaliação do modelo de negócios - O Grupo realiza uma ava-
liação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é manti-
do em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é 
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações con-
sideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o 
funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a 
estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres-
pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos 
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa 
por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e 
reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem-
penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de 
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os 
gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é 

baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais 
obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos finan-
ceiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas 
sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros 
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são con-
sideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo 
dos ativos do Grupo. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou ge-
renciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como 
o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são defi-
nidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco 
de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem 
de lucro. O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de 
juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa con-
tratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avalia-
ção, o Grupo considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o 
a época dos fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, 
incluindo taxas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) 
os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específi-
cos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento an-
tecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso 
o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos 
do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir 
uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, 
com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do 
que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamen-
to por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros con-
tratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão ante-
cipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consis-
tentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no 
reconhecimento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e 
ganhos e perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensu-
rados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou 
receita de dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao 
custo amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao cus-
to amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é re-
duzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cam-
biais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dí-
vida a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ga-
nhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o re-
sultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumen-
tos patrimoniais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemen-
te ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 
menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do 
custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA 
e nunca são reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - clas-
sificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos fi-
nanceiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por 
meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos fi-
nanceiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado 
líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financei-
ros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento 
também é reconhecido no resultado. (e) Desreconhecimento - i. Ativos fi-
nanceiros - O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere 
os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre 
um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os ris-
cos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual 
o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e bene-
fícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre 
o ativo financeiro. O Grupo realiza transações em que transfere ativos reco-
nhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente to-
dos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos fi-
nanceiros não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - O Grupo des-
reconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado 
são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhe-
cimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e 
a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo 
caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (f) Compensação 
- Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha 
atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente. (g) Instrumentos financeiros derivativos - O 
Grupo não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos 
exercícios apresentados. 7.3 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão 
de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder 
Concedente - Outorgante) e as controladas regulamentam a exploração dos 
serviços públicos de transmissão pelas controladas. De acordo com o contrato 
de concessão, as controladas são responsáveis por transportar a energia dos 
centros de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa respon-
sabilidade, as controladas possuem duas obrigações de desempenho distin-
tas: (i) construir e (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cum-
prir essas duas obrigações de desempenho, as controladas mantém sua in-
fraestrutura de transmissão disponível para os usuários e em contrapartida 
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recebe uma remuneração denominada RAP, durante toda a vigência do con-
trato de concessão. Estes recebimentos amortizam os investimentos feitos 
nessa infraestrutura de transmissão. Eventuais investimentos não amortiza-
dos geram o direito de indenização do Poder Concedente (quando previsto no 
contrato de concessão), que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao 
final do contrato de concessão. Até 31/12/2017, a infraestrutura de transmis-
são era classificada como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1)/
IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas receitas de 
construção e de operação, além da receita de remuneração da infraestrutura 
de concessão com base na Taxa Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, 
juntamente com a variação do IPCA (Triângulo) e do IGP-M (Vila do Conde). 
Com a entrada em vigor em 1º/01/2018 do CPC 47/IFRS 15, o direito à contra-
prestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de 
desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as controla-
das nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas 
como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de trans-
missão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento de 
receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investi-
mento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as 
projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida 
durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são 
alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para esti-
mativa referente a Receita de Construção, as controladas utilizaram um mode-
lo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A 
taxa de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de 
operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações 
posteriores. ii. Reconhecimento da receita de operação e manutenção, consi-
derando uma margem sobre os custos incorridos para cumprimento das obri-
gações de performance de operação e manutenção previstas no contrato de 
concessão, mensalmente, após o término da fase de construção. iii. Reconhe-
cimento de receita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, 
registra-se também uma receita de remuneração financeira, a partir da entra-
da em operação, sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando 
a taxa de desconto definida no início de cada projeto. A infraestrutura recebida 
ou construída da atividade de transmissão é recuperada por meio dos dois 
fluxos de caixa descritos a seguir: i. Parte por meio de valores a receber ga-
rantidos pelo poder concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. 
Os valores da RAP são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétri-
co (“ONS”) conforme contrato de concessão e recebidos dos participantes do 
setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibili-
zada. ii. Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da 
concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem 
ele delegar essa tarefa. O impacto da transição do ativo financeiro para ativo 
de contrato foi reconhecido na conta de Reserva de lucros a realizar. Em 
1º/12/2020 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o Ofício-Circu-
lar/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020 (Ofício) para fornecer orientação quanto aos 
aspectos relevantes do CPC 47/IFRS 15 e do CPC 48/IFRS 9 que devem ser 
observados na elaboração das Demonstrações Financeiras das Companhias 
Transmissoras de Energia Elétrica em 31/12/2020, com destaque para a ne-
cessidade de atribuição de margens para o reconhecimento das receitas de 
construção e de operação e manutenção da infraestrutura, bem como para a 
taxa utilizada para a remuneração dos contratos de concessão, que deve cor-
responder à taxa implícita remanescente de cada projeto, após a alocação das 
margens de construção, que varia conforme o projeto, de 8% a 28%, e de 
operação e manutenção, que varia de 20% a 25%. A Companhia não identifi-
cou a necessidade de reconhecer quaisquer ajustes como consequência da 
publicação desse Ofício, tendo em vista que desde a adoção do CPC 47/IFRS 
15 em 01/01/2018 foram adotadas as seguintes políticas contábeis: i. Atribui-
ção de margens de operação e manutenção no início de cada projeto para o 
reconhecimento das respectivas receitas. ii. A atualização monetária do ativo 
de contrato é reconhecida pela taxa estabelecida no início de cada projeto e 
que é obtida após a alocação das margens de construção e de operação. A 
taxa que remunera o ativo de contrato varia entre 9%a.a. e 16%a.a. e a taxa 
interna de retorno utilizada para viabilidade dos projetos de transmissão varia 
entre 10%a.a. e 15%a.a., nominal e antes dos impostos. 7.4 Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo 
prazo são atualizados monetariamente e ajustados pelo seu valor presente. O 
ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é cal-
culado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e deter-
minação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em con-
sideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos 
casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises 
efetuadas e na melhor estimativa da Administração do Grupo. 7.5 Imposto de 
renda e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição 
social sobre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente e diferido são calcu-
lados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda 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, limi-
tada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com IRPJ e CSLL compreen-
de os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que es-
tejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reco-
nhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O Grupo 
determinou que, quando aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto 
de renda e à contribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não 
atendem a definição de imposto de renda e portanto são contabilizados de 
acordo com o CPC 25/IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes. (a) Despesas de imposto de renda 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 fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas 
a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são 
compensados somente se certos critérios forem atendidos. (b) Despesas de 
imposto de renda e contribuição social diferidos - Ativos e passivos fiscais 
diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras 
e os usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais 
diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e 
contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação 
aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na 
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponí-
veis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são deter-
minados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevan-
tes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para 
reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lu-
cros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças temporá-
rias existentes, com base nos planos de negócios do Grupo. Ativos fiscais di-
feridos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em 
que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos 
são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que fo-
ram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao 
tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a 
qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e 
passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 7.6 Provisões - As provisões são reconhecidas em função de um 
evento passado quando há uma obrigação legal ou construtiva que possa ser 
estimada de maneira confiável e se for provável a exigência de um recurso 
econômico para liquidar esta obrigação. Quando aplicável, as provisões são 
apuradas por meio do desconto dos fluxos de desembolso de caixa futuros 
esperados a uma taxa que considera as avaliações atuais de mercado e os 
riscos específicos para o passivo. 7.7 Provisões para perdas esperadas de 
créditos - A Provisões para perdas esperadas de créditos (“PEC”), quando 
aplicável, é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração 
para cobrir as perdas na realização da conta de concessionárias e permissio-
nárias e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável. O 
Grupo possui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de 
créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de pro-
visionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, ba-
seado na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a re-
ceber para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança 
administrativa. Em caso de inadimplência por parte do clientne, o Grupo co-
munica o não pagamento ao ONS, solicitando o acionamento do mecanismo 
de garantia financeira. Em 31/12/2020 e 2019 o Grupo não possui provisão 
para PEC. 7.8 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de 
juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de 
juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimen-
tos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento fi-
nanceiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amorti-
zado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a 
taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o 
ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do 
passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da 
taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta 
problemas de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não 
esteja mais com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta 
a ser feito com base no valor bruto. 8 Novas normas e interpretações ainda 
não efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios ini-
ciados após 1º/01/2020. A Companhia não adotou essas normas na prepara-
ção destas demonstrações financeiras. (a) Contratos Onerosos - custos 
para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) - As alterações 
especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de 
cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é onero-
so. As alterações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 
1º/01/2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem apli-
cadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da 
aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura 
em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, confor-
me apropriado. Os comparativos não são reapresentados. A Companhia de-
terminou que todos os contratos existentes em 31/12/2020 serão concluídos 
antes das alterações entrarem em vigor. (b) Reforma da taxa de juros de 
referência - Fase 2 (alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/
IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16) - As alterações tratam de ques-
tões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da refor-
ma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos 
de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa 
de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações 
fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48/IFRS 9, CPC 
38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 relacionados a: 
(i) mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de ati-
vos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e (ii) conta-

bilidade de hedge. i. Mudança na base para determinação dos fluxos de 
caixa - As alterações exigirão que uma entidade contabilize a alteração na 
base de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro 
ou passivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência 
atualizando a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. A 
Companhia está acompanhando as discussões e até o momento não identifi-
cou a possibilidade de impactos significativos. ii. Contabilidade de hedge - 
As alterações fornecem exceções aos requerimentos de contabilidade de hed-
ge nas seguintes áreas: (ii.1) Permitir a alteração da designação de uma rela-
ção de hedge para refletir as mudanças que são exigidas pela reforma; (ii.2) 
Quando um item objeto de hedge em um hedge de fluxo de caixa é alterado 
para refletir as mudanças exigidas pela reforma, o valor acumulado na reserva 
de hedge de fluxo de caixa será considerado com base na taxa de referência 
alternativa na qual os fluxos de caixa futuros objeto de hedge estão determi-
nados; (ii.3) Quando um grupo de itens é designado como um item objeto de 
hedge e um item da Companhia é alterado para refletir as mudanças que são 
exigidas pela reforma, os itens objeto de hedge são alocados a subgrupos 
com base nas taxas de referência que estão sendo objeto de hedge; (ii.4) Se 
uma entidade espera razoavelmente que uma taxa de referência alternativa 
será separadamente identificável dentro de um período de 24 meses, ela não 
está proibida de designar a taxa como um componente de risco não contra-
tualmente especificado se não for separadamente identificável na data de de-
signação. Em 31/12/2020, o Grupo não possui hedges. iii. Divulgação - As 
alterações exigirão que a Companhia divulgue informações adicionais sobre a 
exposição da entidade a riscos decorrentes da reforma da taxa de juros de 
referência e atividades de gestão de risco relacionadas. iv. Transição - Caso 
aplicável, a Companhia planeja aplicar as alterações a partir de 01/01/2021. A 
aplicação não terá impacto nos montantes reportados para 2020 ou períodos 
anteriores. (c) Outras normas - Não se espera que as seguintes normas no-
vas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financei-
ras da Companhia: (i) Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alte-
ração ao CPC 06/IFRS 16); (ii) Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao CPC 27/IAS 16); (iii) Referência à Estrutura Conceitual (Altera-
ções ao CPC 15/IFRS 3); (iv) Classificação do Passivo em Circulante ou Não 
Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1); e (v) IFRS 17 Contratos de Seguros.
9 Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Conta corrente 5 9 110 9
Operações compromissadas (a) - - 4.000 132

5 9 4.110 141
(a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas 
atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa média de 
indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% do DI com vencimento 
em janeiro de 2021.
10 Títulos e valores mobiliários Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
CDB (a) 2.813 275 72.217 44.637
Fundo de investimento (b) - - 3.172 3.117
Outras aplicações - - 143 36

2.813 275 75.532 47.790
As aplicações financeiras foram proporcionadas pela geração de caixa do 
Grupo. (a) O Grupo estruturou seus recursos por meio de Certificado de De-
pósito Bancário (CDB) atrelado ao Depósito Interbancário (DI) do Banco San-
tander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 98% 
(97,9% em 2017) do DI com vencimento em agosto e dezembro de 2021. (b) 
Fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento títulos públicos 
renda fixa referenciado DI no Banco Santander. A Composição da carteira está 
dividida em títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de 
fundos de investimento. A rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas 
não de impostos) no exercício findo em 2020 foi de 2,10% (5,63% no exercício 
findo em 2019).
11 Concessionárias e permissionárias Consolidado

2020 2019
A vencer 19.175 15.888
Até 3 meses 58 172
Acima de 3 meses 1.338 1.041

20.571 17.101
A provisão para perdas esperadas de créditos não é reconhecida, pois no 
caso de não recebimento, o Grupo pode acionar o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) o acionamento da garantia bancária do usuário relativa 
ao contrato de constituição de garantia.
12 Ativo de contrato Triân-

gulo
Vila do 
Conde

Conso-
lidado

Em 31 de dezembro de 2018 654.070 300.316 954.386
Remuneração do ativo de contrato 76.614 38.463 115.077
Recebimentos (98.396) (59.451) (157.847)
Em 31 de dezembro de 2019 632.288 279.328 911.616
Remuneração do ativo de contrato 73.635 35.344 108.979
Recebimentos (102.824) (62.247) (165.071)
Em 31 de dezembro de 2020 603.099 252.425 855.524
A segregação entre circulante e não circulante está demonstrada a seguir.

Consolidado
2020 2019

Circulante 166.029 165.070
Não circulante 689.495 746.546

855.524 911.616
13 Caixa restrito: Com a entrada do recurso proveniente da emissão das 
debêntures (nota explicativa 15) e como parte das garantias dessa operação, 
a Companhia constituiu o preenchimento das contas reservas no Banco Citi-
bank, referentes as: (i) garantias de O&M (operação e manutenção) no valor 
de R$ 5.050; e (ii) serviço da dívida no valor de R$ 55.350. Em maio de 2019 
a Companhia contratou fiança bancária e liberou a conta reserva referente ao 
item (ii) serviço da dívida. Em 31/12/2020 a totalidade dos recursos estão apli-
cados no fundo de investimentos “Cash Blue fundo de investimento renda fixa 
referenciado DI” no Banco Santander. A Composição da carteira está dvidida 
em títulos públicos federais e operações compromissadas. A rentabilidade do 
fundo (líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2020 
foi de 2,18% (5,54% no exercício findo em 2019).
14 Investimentos: (a) Movimentação dos investimentos

Triân-
gulo

Vila do 
Conde

Contro-
ladora

Em 31 de dezembro de 2018 397.890 275.145 673.035
Redução de capital (42.000) (29.500) (71.500)
Dividendos recebidos - (17.990) (17.990)
Resultado de equivalência patrimonial 30.857 32.305 63.162
Dividendos mínimos obrigatórios (14.657) (15.841) (30.498)
Em 31 de dezembro de 2019 (372.090) 244.119 616.209
Resultado de equivalência patrimonial 48.929 28.640 77.569
Dividendos recebidos (14.657) (15.841) (30.498)
Dividendos mínimos obrigatórios 
 e juros sobre capital próprio (23.242) (12.546) (35.788)
Em 31 de dezembro de 2020 383.120 244.372 627.492
(b) Informações financeiras resumidas das controladas

Triângulo Vila do Conde
2020 2019 2020 2019

Ativo circulante 159.650 144.381 119.920 100.776
Ativo não circulante 500.565 534.631 197.856 221.102
Passivo circulante 95.622 86.954 36.157 33.722
Passivo não circulante 181.471 219.968 37.245 43.540
Patrimônio líquido 383.122 372.090 244.374 244.616
Lucro líquido do exercício 48.929 30.857 28.640 32.305

15 Debêntures
Controladora e 
Consolidado

2020 2019
Debêntures (a) 507.598 565.406
Custo de transação (b) (11.703) (23.057)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 495.895 542.349
Juros 17.017 36.910
Amortização - principal (66.670) (61.020)
Amortização - juros (18.768) (33.698)
Amortização - custo de transação 2.885 2.740
Custo de transação - baixa de saldo - 8.614
Debêntures (a) 439.177 507.598
Custo de transação (b) (8.818) (11.703)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 430.359 495.895
(a) A Companhia emitiu debêntures no dia 18/12/2018 destinadas ao paga-
mento integral dos financiamentos vigentes nas controladas, realização de 
contratos de mútuos intercompany e distribuição de recursos para a controla-
dora da Companhia. O valor total captado foi de R$ 565.000 e o recurso entrou 
na Companhia no dia 24 de dezembro de 2018. Sobre o saldo principal da 
dívida incidem juros CDI + 0,75% ao ano. Os juros remuneratórios são pagos 
semestralmente, no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, sen-
do o primeiro pagamento em 15/05/2019 e o último na data de vencimento em 
15/05/2023. O valor nominal unitário das debêntures está sendo amortizado 
em 10 (dez) parcelas semestrais e consecutivas, a partir do 6º (sexto) mês 
(inclusive) contado da data de emissão, no dia 15 dos meses de maio e no-
vembro, de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 15/05/2019 e o último 
na data de vencimento em 15/05/2023. A segregação entre circulante e não 
circulante está demonstrada a seguir.

Controladora e 
Consolidado

2020 2019
Circulante 49.196 67.586
Não circulante 381.163 428.309

430.359 495.895
O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está demonstrado 
abaixo.

2020
Em 2022 50.850
Em 2023 330.313

381.163
As debêntures possuem cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e 
financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de determi-
nados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais cláusulas 
de vencimento antecipado estão descritas a seguir: (a) Inadimplemento, pela 
Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relativa às debêntures e/ou 
prevista na escritura; (b) Qualquer forma de transferência ou qualquer forma 
de cessão ou promessa de cessão a terceiros; (c) Liquidação, dissolução, 
extinção, pedido de recuperação judicial e declaração de falência da Com-
panhia e/ou das controladas; (d) A Companhia deixar de ser uma sociedade 
por ações; (e) Distribuição de dividendos superior ao mínimo obrigatório caso 
esteja inadimplente com a escritura; (f) Aumento de capital nas controladas 
acima de R$ 5.000 sem a prévia anuência dos debenturistas; e (g) Descum-
primento dos seguintes índices financeiros (a) Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida (ICSD) de no mínimo 1,05 mais de 2 (duas) vezes consecutivas ou 
3 (três) vezes alternadas ou (b) Dívida Líquida/EBITDA ajustado consolidado 

inferior ou igual a 3,50 para o exercício findo em 31/12/2020. Abaixo está de-
monstrado o cálculo do ICSD e da Dívida Líquida/EBITDA
i. Cálculo do ICSD 2020
(+) EBITIDA ajustado consolidado 173.484
(+) Receita de juros 1.873
(-) CAPEX (291)
(-) Tributos (12.099)
(A) Fluxo de caixa gerado consolidado 162.997
Amortização de principal 66.670
Pagamento de juros 18.768
(B) Serviço da divida das debêntures 85.438
(A) Fluxo de caixa gerado consolidado 162.997
(B) Serviço da divida das debêntures 85.438
(C) ICSD (A) / (B) 1,91
ii. Cálculo da Dívida líquida/EBITDA 2020
(+) Debêntures no curto prazo 49.196
(+) Debêntures no longo prazo 389.982
(-) Disponibilidades, caixa e títulos de valores mobiliários (79.642)
(A) Dívida líquida 359.535
(+/-) Lucro/Prejuízo antes dos imposto de renda 86.157
(+/-) Resultado financeiro líquido negativo/positivo 21.364
(-) Outras receitas operacionais (2.505)
(+) PIS e COFINS diferidos por conta da aplicação CPC 47 (5.454)
(-) Receita com ativo financeiro da concessão (108.979)
(-) Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (24.381)
(+) Receita Anual Permitida no exercício (menos as deduções da receita) 207.282
(B) EBITDA Ajustado Consolidado 173.484
(A) Dívida líquida 359.535
(B) EBITDA Ajustado Consolidado 173.484
(C) Dívida Líquida/EBITDA Ajustado Consolidado 2,07
Em 31/12/2020, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas es-
tabelecidas na escritura das debêntures. (b) Refere-se aos custos com co-
missões bancárias e honorários advocatícios para obtenção das debêntures. 
A contra partida foi reconhecida no passivo circulante na rubrica de contas a 
pagar.
16 Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imposto de renda (a) - - 14.798 10.544
Contribuição social - - 3.968 2.751
Cofins (a) 1.446 - 2.036 -
IOF 708 707 708 -
Outros 488 213 3.007 2.582

2.642 920 24.517 15.877
(a) Aumento no exercício refere-se principalmente a provisão de imposto de 
renda e Cofins sobre os juros sobre capital próprio.
17 PIS e COFINS diferidos Consolidado

2020 2019
PIS 10.962 11.931
COFINS 50.489 54.974

61.451 66.905
A segregação entre circulante e não circulante está demonstrada a seguir.

Consolidado
2020 2019

Circulante 14.399 11.783
Não circulante 47.052 55.122

61.451 66.905
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados conta-
bilmente pelo Grupo.
18 Imposto de renda e contribuição social diferidos Consolidado

2020 2019
Imposto de renda 94.655 91.571
Contribuição social 34.076 32.966

128.731 124.537
19 Passivos contingentes: Em 31/12/2020 e 2019 o Grupo não possui passi-
vos contingentes. 20 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em 31/12/2020 
e 2019 o capital social subscrito e integralizado é de R$ 85.600 dividido em 
85.600 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Todas as 
ações são detidas pela Celeo Redes Brasil S.A. (b) Outras reservas de ca-
pital - Em dezembro de 2018 a Companhia emitiu ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal. A Celeo Redes Brasil S.A. adquiriu essas novas 
ações e em contrapartida transferiu o controle das empresas Triângulo e da 
Vila do Conde para a Companhia. Durante o exercício findo em 31/12/2019 a 
Companhia realizou recompras de ações pagando o valor de R$ 252.983. (c) 
Reserva de lucros - i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei 
6.404/76. ii. Dividendo mínimo obrigatório - O estatuto social da Compa-
nhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos 
dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma 
do artigo 202 da lei 6.404/76. Em 31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de 
R$ 14.858 e R$ 9.122, respectivamente. iii. Dividendo adicional proposto 
- Constituída com o lucro líquido após as destinações para a reserva legal 
e o dividendo mínimo obrigatório, mediante aprovação dos acionistas. Em 
31/12/2020 e 2019 o valor destinado foi de R$ 44.574 e R$ 27.366, respec-
tivamente. iv. Retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as 
destinações para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, me-
diante aprovação dos acionistas. Em abril de 2020, conforme AGO realizada, 
houve a transferência R$ 27.366 referente a dividendo adicional proposto para 
retenção de lucros. No exercício findo em 31/12/2020 a Companhia pagou o 
montante de R$ 13.000 como dividendos para a sua controladora. v. Reserva 
de lucros a realizar - Refere-se ao impacto da adoção do CPC 47/IFRS 15 
conforme descrito na nota explicativa 7.3. 21 Lucro básico e diluído por 
ação: O cálculo do lucro básico e diluído por ação foi baseado no lucro líquido 
atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de ações 
ordinárias em circulação.

Controladora e 
Consolidado

2020 2019
Lucro líquido do exercício 62.560 38.409
Média ponderada das ações emitidas 85.600 263.994

0,73 0,15
A Companhia não possui ações ordinárias diluídas, portanto o lucro básico e 
diluído por ação é o mesmo.
22 Receita operacional líquida Consolidado

2020 2019
Remuneração do ativo de contrato 135.468 143.257
Receita de operação e manuntenção 24.381 23.309
Compartilhamento de instalação 2.505 939
Parcela variável (478) (4.805)
Receita bruta 161.875 162.700
PIS e COFINS correntes (19.591) (14.257)
PIS e COFINS diferidos 5.454 2.781
Encargos setoriais (8.127) (7.750)
Deduções da receita (22.264) (19.226)

139.612 143.474
23 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais Consolidado

2020 2019
Serviço de operação e manuntenção (i) (5.480) (5.338)
Reparo e manutenção das instalações de transmissão (ii) (2.137) (14.060)
Contrato de compartilhamento de instalação (1.114) (793)
Receita de indenização (ii) - 8.748
Diversos (2.029) (2.561)

(10.760) (14.004)
i. Refere-se a prestação de serviço para operação e gerenciamento de ma-
nutenção das instalações de transmissão realizado pela Celeo. ii. Refere-se 
aos custos que o Grupo teve para reparo e manutenção das suas linhas de 
transmissão. Parte substancial desses custos no exercício de 2019 refere-se 
ao sinistro ocorrido no transformador da  controlada Triângulo no valor total de 
R$ 10.534. O Grupo acionou o seguro e foi indenizada no valor de R$ 8.748.
(b) Despesas operacionais Consolidado

2020 2019
Prestação de serviços administrativos (i) (5.607) (5.462)
Consultorias (668) (508)
Diversos (444) (572)

(6.719) (6.542)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo.
24 Despesas financeiras líquidas Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
Rendimento de aplicação financeira 208 1.719 1.849 6.566
Receita de juros do mútuo 7.332 14.930 - -
Outras receitas - 33 24 260
Receitas financeiras 7.540 16.682 1.873 6.826
Juros das debêntures (17.017) (36.910) (17.017) (36.910)
Custo de transação - debêntures (2.885) (2.740) (2.885) (2.740)
Outras despesas (1.847) (955) (3.335) (4.274)
Despesas financeiras (21.749) (40.605) (23.237) (43.924)

(14.209) (23.923) (21.364) (37.098)
25 Imposto de renda e contribuição social Consolidado

2020 2019
Resultado antes dos impostos 86.157 68.141
Despesa de IRPJ e CSLL à alíquota nominal de 34% (29.293) (23.168)
(Adições) exclusões 5.696 (6.564)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva (23.597) (29.732)
Alíquota efetiva 27% 44%
26 Transações com partes relacionadas: (a) Dividendos a receber

Controladora
2020 2019

Triângulo 21.288 14.657
Vila do Conde 11.646 15.841

32.934 30.498
No exercício findo em 31/12/2020 e 2019 a Triângulo e a Vila do Conde paga-
ram o montante de R$ 29.314 e 31.682 e R$ 34.846 e R$ 35.978, respectiva-
mente, de dividendos para a Companhia.
(b) Mútuo Controladora

Ativo Passivo
2020 2019 2020 2019

Triângulo 80.350 120.298 6.501 12.468
Vila do Conde 6.892 10.258 831 2.462

87.242 130.556 7.332 14.930
No dia 31/12/2018, a Companhia celebrou contratos de mútuo com as suas 
controladas no valor total de R$ 150.000 com a Triângulo e R$ 29.500 com a 
Vila do Conde, que serão recebidos em  parcelas semestrais, iguais e suces-
sivas, pelo período de 48 meses a contar da data do pagamento, com atualiza-
ção de juros de 3% ao ano indexado 100% ao certificado de depósito bancário 
(CDI). Com o recurso do mútuo, as controladas quitaram integralmente os 
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financiamentos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). A movimentação do mútuo está demonstrada a seguir.

Triân-
gulo

Vila do 
Conde

Contro-
ladora

Em 31 de dezembro de 2018 150.000 29.500 179.500
Receita de juros 12.468 2.462 14.930
Recebimento de principal (31.394) (19.472) (50.866)
Recebimento de juros (11.731) (2.386) (14.117)
IOF 955 154  1.109
Em 31 de dezembro de 2019 120.298 10.258 130.556
Receita de juros 6.501 831 7.332
Recebimento de principal (39.535) (854) (40.389)
Recebimento de juros (6.914) (3.343) (10.257)
Em 31 de dezembro de 2020 80.350 6.892 87.242
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada a seguir.

Controladora
2020 2019

Circulante 44.364 48.057
Não circulante 42.876 82.499

87.242 130.556
(c) Dividendos a pagar - No exercício findo em 31/12/2020 e 2019 a Com-
panhia pagou para a sua controladora o montante de R$ 22.122 e R$ 18.680, 
respectivamente, de dividendos apurados sobre os exercícios de anos ante-
riores.
(d) Transações comerciais Controladora

2020 2019
Triângulo (6.522) (6.353)
Vila do Conde (4.565) (4.447)

(11.087) (10.800)
Refere-se ao contrato que as controladas Triângulo e Vila do Conde possuem 
com a Celeo para operação e gerenciamento de manutenção das instalações 
de transmissão e para prestação de serviços administrativos. (e) Remune-
ração da administração - Em 31/12/2020 e 2019 não houve atribuição de 
pagamentos realizados pela Companhia aos seus administradores, uma 
vez que os mesmos recebem um salário unificado, pago pela Celeo Redes 
Brasil S.A. e outras afiliadas do mesmo grupo econômico, considerando o 
compartilhamento de despesas corporativas comuns, em virtude da atuação 
dos administradores em todas as empresas do grupo. 27 Gestão de riscos 
financeiros: (a) Considerações gerais e políticas - O Grupo administra 
seus capitais investidos para assegurar que possa continuar suas atividades 
e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem 
por objetivo identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela ad-
ministração, tais como (i) os riscos de capital, de mercado (ii), de crédito (iii) e 
de liquidez (iv). O Grupo não operou qualquer tipo de instrumento financeiro 
derivativo nos exercícios apresentados. i. Gestão de risco de capital - O 
Grupo administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade 
de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e be-
nefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de 
com o objetivo de reduzir o seu custo de capital. Sempre que necessário para 
adequar sua estrutura de capital, a administração pode propor a revisão da 
política de pagamento de dividendos, a devolução de capital aos acionistas, 
a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos, dentre outras ações 
de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco de mercado - Este 
risco é oriundo da possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido a flutua-
ções nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, tais como índices 
de preço, que impactem as despesas financeiras relativas a financiamentos 
ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o financiamento do 
Grupo possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de crédito - O risco de 
crédito refere-se à possibilidade do Grupo incorrer em perdas devido ao não 
cumprimento de obrigações e compromissos pelas contrapartes. iii.1 Risco 
de crédito das contrapartes comerciais - A principal exposição a crédito é 
oriunda da possibilidade do Grupo incorrer em perdas resultantes do não-re-

cebimento de valores faturados de suas contrapartes comerciais. Para reduzir 
este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de inadimplência, o Grupo 
monitora o volume de contas a receber de clientes e realiza diversas ações de 
cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o 
que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de 
crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, o Grupo segue as dispo-
sições de sua política de risco de crédito que tem como objetivo a mitigação do 
risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização 
de instituições financeiras consideradas de primeira linha. O Grupo realiza 
o acompanhamento da exposição com cada contraparte, sua qualidade de 
crédito e seus ratings de longo prazo publicados pelas agências de rating para 
as instituições financeiras com as quais o Grupo possui operações em aberto. 
iv. Gestão de risco de liquidez - O risco de liquidez é caracterizado pela 
possibilidade do Grupo não honrar com seus compromissos nos respectivos 
vencimentos. A Gestão financeira adotada pelo Grupo busca constantemente 
a mitigação do risco de liquidez, tendo como principais pontos o alongamento 
de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversi-
ficação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo 
de caixa permite a identificação de eventuais necessidades de captação de 
recursos, com a antecedência necessária para a estruturação e escolha das 
melhores fontes. Nos casos em que há sobras de caixa, são realizadas aplica-
ções financeiras para os recursos excedentes com base na política de crédito 
do Grupo, com o objetivo de preservar a liquidez do Grupo e têm como dire-
triz alocar ao máximo os recursos em ativos com liquidez diária. (b) Análise 
de sensibilidade dos instrumentos financeiros - O Grupo efetua testes de 
análise de sensibilidade conforme requerido pelas normas contábeis, elabora-
dos com base na exposição líquida às taxas variáveis dos instrumentos finan-
ceiros ativos e passivos em aberto no final do exercício findo em 31/12/2020. 
Na realização do teste, o Grupo assume que o valor apresentado estivesse 
em aberto durante todo esse exercício apresentado. Foram preparados três 
cenários de análise de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros 
futuros observados nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de 
50% do cenário provável, respectivamente.

Consolidado

Risco
Cenários

(i) (ii) (iii)
Aplicação financeira Redução do CDI (2.386) (1.789) (1.193)
Debêntures Aumento do IPCA 14.976 11.232 7.488
* fonte: relatório FOCUS de 27 de dezembro de 2020 publicado no site do 
Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável 
(3% e 3,41%) foi considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de 
2020. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os 
valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando 
disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros 
esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobi-
liários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem 
significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos 
dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os ní-
veis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de 
mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluí-
dos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e 
(iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos 
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve 
transferências de níveis no exercício. 28 Cobertura de seguros: O Grupo 
possui como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza da sua atividade. O Grupo possui cobertura de se-
guros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos 
diversos para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para as 
torres das linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres que 
estão compreendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que pos-
sam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são ele-

vados. Em 31/12/2020, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
composta por R$ 170.696 para danos materiais e R$ 9.000 para responsabili-
dade civil. 29 Coronavírus (COVID-19): (a) Contexto geral - Em 11/03/2020, 
a Organização Mundial da Saúde elevou o status do surto de Coronavírus 
(COVID19) à pandemia mundial. No Brasil, assim como em outros países do 
mundo, foram anunciadas medidas de estímulo à economia, ao crédito (in-
clusive a continuidade do ciclo de cortes nas taxas de juros, sustentada pelo 
baixo nível de inflação) e à garantia de estabilidade do setor elétrico nacional. 
(b) Medidas adotadas pela Companhia - Corporativas - • Elaboração de 
protocolos específicos para ações relacionadas ao COVID-19; • Reuniões diá-
rias por videoconferência envolvendo os membros do comitê de crises com 
acompanhamento das ações; • Comunicação semanal orientativa e de incen-
tivo à prevenção do COVID-19 através do canal de comunicação; e • Criação 
e execução de plano de contingência para o Centro de Operação e Serviço 
(redução e revezamento dos times que atuam na sala de controle principal e 
equipe de backup em isolamento e pronta para atendimento). Organizacio-
nais - • Formação de grupos de trabalho do escritório do Rio de Janeiro e ba-
ses, envolvendo 115 colaboradores com apoio do Instituto Integrato, visando 
colaborar para a sáude mental dos colaboradores do Grupo Celeo; • Adoção 
de home office (exceto para operação e manutenção – plano contingencial) - 
100% dos escritórios em home office, desde 17/03/2020; • Disponibilização de 
serviço médico 24 horas por dia através da telemedicina, com acesso gratuito 
e ilimitado para tirar dúvidas pelo celular sobre os cuidados com a família; • 
Acompanhamento das consultas pelo teleatendimento através do programa 
“Eu saúde” e monitoramento dos casos suspeitos; e • Suporte emocional do 
RH aos colaboradores que tiveram parentes afetados pela COVID-19. Ações 
externas - • Participação nas associações setoriais (ABRATE e ABSOLAR); 
• Apresentação do plano de contingência com as ações de enfrentamento do 
COVID-19 a agentes públicos; • Planejamento de ações sociais para apoio 
aos municípios ou comunidades; e • Ações junto às associações para man-
ter a segurança jurídica e regulatória no cumprimento do fluxo de caixa das 
concessões. (c) Impacto nas demonstrações financeiras - Os efeitos do 
COVID-19 não registraram impactos nos resultados do Grupo Celeo para o 
exercício findo em 31/12/2020. Não foram percebidos impactos sobre o nível 
de inadimplência do contas a receber das concessionárias. Preventivamente, 
a Companhia revisou seu planejamento estratégico e sensibilizou suas pre-
missas para possíveis cenários de: • impacto nos índices de arrecadação e 
nos níveis de inadimplência; • redução da taxa de juros e capacidade da Com-
panhia para aceder ao mercado de dívida de curto e médio prazo; e • ruptura 
na cadeia de fornecimento de materiais e serviços que impactem nos níveis 
de capex previstos para 2021. Os possíveis impactos do COVID-19 foram 
baseados nas melhores estimativas da Administração, a partir da declaração 
do estado de calamidade pública pelo Governo Federal. Esses eventos po-
derão afetar temporariamente os resultados dos negócios em 2021, porém, 
caso isto ocorra, haverá gradualmente um retorno previsível ao normal, de 
modo que não se espera que isso afete significativamente a recuperabilidade 
dos investimentos nos negócios no longo prazo da Companhia. Com base 
nessas premissas, a Companhia revisitou suas bases orçamentárias e não 
observou impactos projetados para o exercício de 2021. Diante do cenário, 
descrito anteriormente, diversas medidas de auxílio econômico e financeiro 
foram introduzidas pelos três níveis de administração da Federação Brasileira, 
com o objetivo de auxiliar as empresas na mitigação dos efeitos da pandemia, 
como a postergação do recolhimento de PIS, COFINS, FGTS e INSS. Além 
da medida acima indicada, o Grupo Celeo analisará cuidadosamente qualquer 
nova diretriz de políticas governamentais em resposta à pandemia que vise 
fornecer alívio financeiro aos contribuintes. O Grupo Celeo entende que tais 
diretrizes deverão respeitar, em qualquer circunstância, o direito ao equilíbrio 
econômico-financeiro das Concessões, em conformidade com o arcabouço 
legal, as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados com o Poder 
Concedente e com as diretrizes divulgadas pela ANEEL.

Francisco Antolin C. Padilla Luiz Carlos Leite
Diretor Diretor relação com investidores

Bruno M. S. M. Melo - Contador - CRC-RJ 111193/O-8
Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Diretores da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. 
- Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual 
e consolidada, da Celeo Redes Transmissão de Energia S.A. em 31/12/2020, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respec-
tivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas 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 descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de auditoria 
- Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissio-
nal, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse 
assunto foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações fi-
nanceiras 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 esse assunto. Prin-
cipal assunto de auditoria - Veja as Notas 7.3 e 12 das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas - Principal assunto de auditoria - O reco-
nhecimento do ativo concessão e da receita das controladas da Companhia 
de acordo com o CPC 47/IFRS 15 - Receita de contrato com cliente requer o 
exercício de julgamento significativo sobre o momento em que o cliente obtém 
o controle do ativo. A mensuração do progresso da Companhia em relação ao 
cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo re-
quer também o uso de estimativas e julgamentos significativos pela Adminis-
tração para estimar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento 
da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de 
lucros esperadas em cada obrigação de desempenho identificada e as proje-
ções das receitas esperadas. Finalmente, por se tratar de contrato de longo 
prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente fi-
nanceiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de 
julgamento por parte da Companhia. Devido à relevância dos valores e do 
julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo de 
contrato e receita de contrato com clientes das controladas da Companhia 
como um assunto significativo para a nossa auditoria. Como auditoria ende-
reçou esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre 
outros: (i) a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação 
das obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos 
relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; (ii) a 
avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premis-

sas relevantes utilizadas nas projeções de custos, na margem do contrato e 
na definição na taxa de desconto utilizada no modelo; e (iii) a avaliação das 
divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com 
base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, 
consideramos que a mensuração do ativo contratual e da receita de contrato 
com o cliente e do ativo de contrato e as respectivas divulgações são aceitá-
veis no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31/12/2020. Outros as-
suntos – Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações indivi-
dual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 
31/12/2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Compa-
nhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a au-
ditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 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 Pronun-
ciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente ela-
boradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informa-
ções que acompanham as demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas e o relatório dos auditores - A administração da Companhia 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 pelas de-
monstrações 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 pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos 
auditores 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 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audito-
ria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemen-
te 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 detec-
ção 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. - Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos 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 po-
líticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequa-
ção 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 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 Companhia 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 indi-
viduais 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 informa-
ções financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para ex-
pressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da au-
ditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Fornecemos 
também aos responsáveis pela administração declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de in-
dependência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assun-
tos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram obje-
to de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, cons-
tituem 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 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, 25 de março de 2021

          KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
          CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

Continuação...

Ipea prevê crescimento de 3% do PIB em 2021

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

projeta em 3% o cresci-
mento do produto interno 
bruto (PIB) em 2021, com 
queda estimada de 0,5% no 
primeiro trimestre do ano, 
na comparação com ajuste 
sazonal. Alta está condicio-
nada ao avanço da cobertu-
ra vacinal contra a Covid-19 
no ano. Para o primeiro tri-
mestre, previsão é de queda 
de 0,5%.

A análise da conjuntura 
econômica brasileira divulga-

da nesta terça-feira pelo Ipea 
aponta que o segundo semes-
tre do ano deve ser marcado 
pela retomada do crescimen-
to do PIB e pelo aumento da 
confiança de consumidores e 
empresários a partir do avan-
ço da cobertura vacinal con-
tra a Covid-19. As hipóteses 
cruciais desse cenário são 
que as questões associadas 
aa pandemia já estejam sob 
controle e que seja possível 
conter as atuais incertezas 
fiscais. A questão fiscal, aliás, 
é analisada em detalhe numa 
perspectiva de curto e longo 

prazos a partir da discussão 
do Orçamento para 2021 e 
da EC 109, ambos recém-
aprovados pelo Congresso.

Além do impacto da pan-
demia e do endurecimento 
das medidas de isolamento 
social por parte de governos 
estaduais e municipais so-
bre o ritmo da economia, as 
previsões para 2021 também 
levam em conta as incertezas 
quanto à capacidade de se 
promover os ajustes nas con-
tas públicas necessários para 
uma trajetória fiscal equili-
brada. Segundo o Ipea, outro 

fator de risco é a aceleração 
inflacionária, refletindo a al-
ta nos preços administrados 
acima do esperado no início 
deste ano e a desvalorização 
cambial, com impactos prin-
cipalmente nos preços dos 
alimentos e dos bens indus-
triais.

Para 2022, a projeção é de 
crescimento de 2,8% do PIB, 
em um cenário de manuten-
ção da retomada da ativida-
de econômica esperada para 
o segundo semestre deste 
ano. Embora o crescimento 
projetado para 2022 seja um 

pouco menor que o de 2021, 
o esforço de crescimento ao 
longo de 2022 seria maior, 
pois a base de comparação (o 
PIB de 2021) é significativa-
mente maior.

O documento contem-
pla uma análise do efeito 
do preço das commodities 
sobre a atividade econômi-
ca. No Brasil, o peso das 
commodities no total das 
exportações no último ano 
foi de 65%, e a participação 
no PIB de 12%. Os dados 
mostram que o aumento do 
preço das commodities e o 

crescimento do PIB seguem 
um padrão muito similar. 
Sendo assim, espera-se que 
a atual trajetória de alta dos 
preços internacionais das 
commodities contribua po-
sitivamente para a retomada 
da economia brasileira.

Ao mesmo tempo que 
contribuem positivamente 
para a atividade econômica, 
a alta das commodities pres-
sionam a inflação. A estima-
tiva do Ipea para o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em 2021 é de 
4,6% de variação. O



8    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 31 de março de 2021Financeiro

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

ERRATA. Eduarda Eneida de Castro Góes Bentes Jurema, Leiloeira Pública, 
devidamente matriculada na JUCERJA sob o nº 236, no exercício de suas 
atribuições, COMUNICA a todos os interessados, que o leilão APLBP04-21 
a ser realizado na data 20/04/2021 será realizado pela própria e não pelo 
leiloeiro Alexandre Costa, como publicado anteriormente. Desta forma, com 
a publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os demais 
termos contidos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNSA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (22) vinte cooperantes para comparecer em sua
sede no dia 11/04/2021 com primeira chamada as 07:00h, segunda
chamada as 08:00h e terceira e última chamada as 09:00h, para participar
da SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a
seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2) Propostas para
aprovação de alterações estatutárias e; (3) Candidatura, eleição e posse
de cargos vacantes. Rio de Janeiro/RJ, 30 de março de 2021.
Leonardo Rodrigues Colodette - CPF 093.732.517-16 - Diretor Presidente

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE. 33.3.0031011-8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Conselho de Administração da OceanPact Ser-
viços Marítimos S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Compa-
nhia a se reunirem, em primeira convocação, em 30 de abril de 2021, às 10 horas, 
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a ser 
realizada de forma exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: I. em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administra-
dores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer emitido pelos Auditores 
Independentes e do Parecer emitido pelo Comitê de Auditoria, referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre o montante 
global da remuneração anual dos administradores; II. em Assembleia Geral Ex-
traordinária: (iii) deliberar sobre (iii.a) a alteração do caput da Cláusula 5ª e (iii.b) a 
exclusão da Cláusula 58 do Estatuto Social da Companhia e a consequente con-
solidação do Estatuto Social. Informações Gerais: a) Os documentos de que trata 
o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicados nos jornais 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil e encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.
oceanpact.com), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”) (b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) 
(gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos os 
documentos de que tratam os artigos 9º e 12 da Instrução CVM nº 481, de 17 de 
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”), bem como todos os demais documen-
tos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO, inclusive o Manual de 
Participação, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema 
Empresas.Net. b) A instalação, em primeira convocação, da assembleia com re-
lação às matérias de AGO observará o quórum legal previsto no art. 125 da Lei nº 
6.404/1976, sendo certo que, caso não seja alcançado o quórum qualificado de 
instalação, em primeira convocação, de 2/3 (dois terços) do capital votante, pre-
visto no art. 135 da Lei nº 6.404/1976, para que a alteração do estatuto social da 
Companhia seja submetida à deliberação dos acionistas, tal item ficará sujeito à 
deliberação em nova assembleia geral extraordinária a ser realizada em segunda 
convocação. c) Os acionistas poderão participar da AGOE (i) por meio de sistema 
eletrônico, utilizando-se da plataforma digital Zoom, ou (ii) por meio do Boletim de 
Voto a Distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas 
contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim de voto, 
também no próprio boletim): i. Participação por meio de sistema eletrônico. Os 
acionistas que desejarem participar da AGOE por meio eletrônico deverão enviar 
tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com, com antecedência mí-
nima de 2 (dois) dias da realização da AGOE (ou seja, até o dia 28 de abril de 2021), 
a qual deverá ainda ser devidamente acompanhada da seguinte documentação do 
acionista para participação na AGOE: (i) no caso de pessoa física, documento de 
identidade com foto e, no caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos 
societários e demais documentos que comprovem a representação legal do acio-
nista e documento de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua 
posição acionária, emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador 
das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em 
depositário central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso 
ao sistema eletrônico de participação na AGOE aos acionistas que tenham apre-
sentado sua solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente 
cadastrado que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente 
à AGOE (podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respec-
tiva ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09. 
Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por 
meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para acesso 
e participação da AGOE até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 29 de abril de 
2021, este deverá então entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (21) 
3032-6700 – em qualquer cenário, antes das 8:30 horas do dia 30 de abril de 2021 
– a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas 
instruções para acesso. A Companhia, porém, não se responsabiliza por quaisquer 
problemas operacionais ou de conexão que o acionista venha a enfrentar, bem 
como por quaisquer outras eventuais questões alheias à Companhia que venham 
a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGOE por meio eletrô-
nico. Os acionistas que solicitem sua participação por meio eletrônico deverão se 
familiarizar previamente com o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir 
a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da 
plataforma (por vídeo e áudio). Por fim, a Companhia solicita a tais acionistas que, 
no dia da AGOE, acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedên-
cia do horário previsto para início da AGOE a fim de permitir a validação do acesso 
e participação de todos os acionistas que dela se utilizem. ii. Boletim de Voto a 
Distância: Os acionistas podem enviar seus boletins de voto a distância: (i) por 
meio de seus respectivos agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de 
ações depositadas em depositário central; (ii) por meio do escriturador das ações da 
Companhia, no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador; 
ou (iii) em qualquer caso, diretamente à Companhia, conforme as orientações e 
prazos estabelecidos no boletim, na Instrução CVM 481, no item 12.2 do Formulário 
de Referência da Companhia e no Manual de Participação da AGOE. O acionista 
que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio do boletim 
de voto a distância diretamente à Companhia deverá encaminhá-lo acompanhado 
de toda a documentação do acionista para participação na AGOE (conforme de-
talhada no item ‘c.i’ acima) e de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e 
recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 
7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 23 de abril de 2021 
(inclusive). No caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto (acompanhado 
dos demais documentos exigidos) deverá ser enviado preferencialmente por meio 
eletrônico, ao e-mail ri@oceanpact.com. Caso o acionista deseje ser representado 
na AGOE por meio de procurador, além dos documentos mencionados no item (a) 
acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado do 
documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à AGOE. 
Da mesma forma, a Companhia solicita que tais documentos também sejam pre-
viamente enviados à Companhia, por meio eletrônico, pelo e-mail ri@oceanpact.
com, até às 15 horas do dia 28 de abril de 2021. Caso o acionista opte pela entrega 
física de documentos, estes deverão ser depositados na sua sede social, na Rua da 
Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), 
Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados do Departamento de 
Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos prazos estabelecidos para 
a entrega por meio eletrônico. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. 
Marcelo Fernandez Trindade - Presidente do Conselho de Administração 

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

AVISO AOS ACIONISTAS
MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no 
art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e 
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 30 de abril de 2021, encontram-se à disposição dos 
Senhores Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de 
Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br). 
Comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação 
aplicável será oportunamente realizada nos jornais habituais.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

CONVOCAÇÃO PARA AGO E AVISO AOS ACIONISTAS DO ARTIGO 133 
DA LEI 6404/76. A REIT convoca seus acionistas para AGO a se realizar no 
dia 30/04/2021, às 10h em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ, 
para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, 
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas por auditores 
independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/20; e (ii) deliberar 
pela destinação do resultado do exercício findo em 31/12/20. A REIT informa 
aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, que se encontram 
disponíveis, em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ, os 
documentos do artigo 133 da lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. 
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 3330001541-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12/03/2021
Local, Dia e Hora: Sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), 
na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
no dia 12/03/2021, às 10 horas. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, tendo em vista a presença da acionista única que representa a 
totalidade do capital social, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles 
Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do Dia: 
Exame, discussão e votação sobre (i) reeleição dos integrantes da Diretoria 
Nacional da Companhia; (ii) ratificação e consolidação da composição da 
Diretoria Internacional da Companhia; e (iii) aprovação da lavratura da 
ata da assembleia geral extraordinária de forma sumária. Deliberações: 
A acionista única decidiu: (i) Reeleger, para um novo mandato de 3 anos, 
a contar desta data, os integrantes da Diretoria Nacional da Companhia, 
que ocuparão os seguintes cargos, até 12/03/2024: Para o Cargo de Diretor 
Presidente Nacional: AGOSTINHO SERAFIM JUNIOR, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 0600739567, expedida 
pelo CREA/SP, CPF nº 977.619.748-53, com endereço profissional na Rua 
Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/ RJ; Para o Cargo 
de Diretor Executivo Jurídico Nacional: CRISTIANO BORGES CASTILHOS, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n° 162.832 e CPF n° 
911.516.600-78, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º 
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; Para o Cargo de Diretor Adjunto Comercial 
Nacional: MÁRIO BIANCHINI JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade nº 5063593379, expedida pelo CREA/
SP, CPF nº 114.937.658-92, com endereço profissional na Rua Dr. Renato 
Paes de Barros, nº 750, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP; e Para o Cargo 
de Diretor Adjunto Operacional Nacional: BERGSON ARAÚJO CAJUEIRO, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 
142977, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº 533.371.585-87, com endereço 
profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ; A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente 
e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores ora eleitos serão 
investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de 
posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Declaração 
de Desimpedimento: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do 
art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de 
exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade; (ii) Ratificar e consolidar a composição da 
Diretoria Internacional da Companhia, que se mantém inalterada, conforme 
eleição ocorrida em 21/01/2020, com início de vigência em 21/01/2020 e 
cujo mandato vigorará até 21/01/2023, conforme segue: Para os Cargos de 
Diretor Executivo Internacional: MARTINS ANTÔNIO MELO DA FONSECA, 
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade 
nº 1843698, expedida pela SSP/PE, CPF nº 421.190.224-53, com endereço 
profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, e 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ; e, RICHARDSON RONEY LUCIANO MACHADO, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade de nº 94002098456, 
expedida pela SSP/CE, CPF nº 704.031.393-68, com endereço profissional 
na Rua Guimarães Peixoto, nº 75, Sala 2.105, Casa Amarela, Recife, 
Pernambuco; e (iii) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando 
o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos 
documentos que interessam à assembleia geral realizada.Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles 
Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz 
Galvão S.A., por Amilcar Bastos Falcão e Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes. Confere com o original lavrado no livro próprio. Bartolomeu 
Charles Lima Brederodes - Presidente da Mesa, Amilcar Bastos Falcão - 
Secretário da Mesa. Jucerja. Certifico o arquivamento em 22/03/2021 sob 
o número 00004035862 e demais constantes do termo de autenticação. 
Bernardo Feijó Sampaio Barwanger - Secretário Geral.  

TERMO DE POSSE
Nesta data, na sede da Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º andar, 
3º andar, 3º mezanino e 6º andar, Centro:
AGOSTINHO SERAFIM JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade nº 0600739567, expedida pelo CREA/SP, 
inscrito no CPF sob o nº 977.619.748-53, com endereço profissional na Rua 
Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/ RJ, tendo sido eleito 
como Diretor Presidente Nacional da Companhia; 
CRISTIANO BORGES CASTILHOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
na OAB/RJ sob o n° 162.832 e inscrito no CPF sob o n° 911.516.600-78, 
com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, tendo sido eleito como Diretor Executivo Jurídico Nacional 
da Companhia;
MÁRIO BIANCHINI JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da carteira de identidade nº 5063593379, expedida pelo CREA/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 114.937.658-92, com endereço profissional na Rua Dr. 
Renato Paes de Barros, nº 750, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, tendo 
sido eleito como Diretor Adjunto Comercial Nacional da Companhia;
BERGSON ARAÚJO CAJUEIRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade nº 142977, expedida pelo CREA/RJ, 
inscrito no CPF sob o nº 533.371.585-87, com endereço profissional na 
Rua Santa Luzia, nº 651, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tendo sido 
eleito Diretor Adjunto Operacional Nacional da Companhia;
Todos com mandato até 12/03/2024, conforme Assembleia Geral 
Extraordinária realizada nesta data, por meio da assinatura deste termo, 
declaram aceitar a eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente 
todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com as leis aplicáveis e 
o Estatuto Social da Companhia. Para tanto, declaram, sob as penas da 
lei, que preenchem os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus 
parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedidos legalmente, por lei 
especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem condenados, 
ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como 
não estão incursos em nenhum outro crime previsto em lei que os impeçam 
de exercerem a atividade empresarial ou cargos de administração em 
sociedades. Para fins do § 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, todas as 
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos 
a atos de suas gestões reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no 
endereço profissional acima indicado. Rio de Janeiro / RJ, 12 de março de 
2021.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - NIRE: 33.3.0026111-7 

(Companhia Aberta)
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Srs. Acionistas da MMX MI-
NERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Com-
panhia”), em atendimento ao artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que os docu-
mentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de 
abril de 2021, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Com-
panhia, localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, 
no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, bem como no 
site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 (www.b3.com.br) e no site de 
Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br). Comunica-
mos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação apli-
cável será oportunamente realizada pela Companhia nos jornais habituais. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. MMX Mineração e Metálicos S.A. 
– Em Recuperação Judicial. Joaquim Martino Ferreira - Diretor Presidente 
e de Relações com Investidores. RI MMX: E-mail: ri @mmx.com.br Website: 
www.mmx.com.br 

CNI propõe ainda a revisão da Lei de Lucros no Exterior
Objetivo de eliminar a tributação do lucro das empresas brasileiras com investimentos

A Confederação Na-
cional da Indústria 
(CNI) apresentou 

nesta terça-feira (30) uma 
lista com 111 medidas que 
podem ajudar o setor a re-
cuperar a competitividade 
no comércio exterior. As 
propostas estão divididas 
em quatro eixos: política co-
mercial, serviços de apoio à 
internacionalização, ações 
em mercados estratégicos e 
cooperação internacional.

Segundo a CNI, o Brasil 
passa por “um dos piores 
momentos históricos em seu 
comércio de produtos indus-
trializados com o mundo”, 
uma vez que a participação 
dos bens industriais na pauta 
exportadora do país atingiu, 
em 2020, “o pior nível em 44 
anos”.

Entre as mudanças, a 
confederação propõe a re-
visão da Lei de Lucros no 
Exterior com o objetivo 
de eliminar a tributação do 
lucro das empresas brasi-

leiras com investimentos. 
“Investir no exterior é uma 
atividade estratégica para o 
Brasil e o fato de as multi-
nacionais do país pagarem 
mais impostos que suas 
concorrentes no exterior. 
Isso faz com que o país dei-
xe de ter benefícios, como 
aumento das exportações, 
da inovação interna e da 
produtividade”, argumenta 
a entidade.

“Na última década tive-
mos quase US$ 40 bilhões 
em perdas com exporta-
ções de bens industriali-
zados”, disse o gerente 
de Negociações Interna-
cionais da CNI, Fabrizio 
Panzini. Segundo Panzini, 
a maior perda foi relacio-
nada às exportações para a 
América Latina (-US$ 20,5 
bilhões) e para a União 
Europeia (-US$ 11 bi-
lhões).

Das 111 medidas propos-
tas na sexta edição da Agen-
da Internacional da Indús-

tria, a CNI destaca 10 que 
considera prioritárias para 
reverter a situação. Uma 
das propostas é o ingresso 
na Organização para a Co-
operação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) se 
“medidas compensatórias” 
que incluam “a adequação 
da definição de subsídios, a 
previsão de adoção de me-
todologias alternativas em 
casos de condições anor-
mais de comércio e mudan-
ça da definição de indústria 
doméstica”.

Convidado para parti-
cipar da cerimônia virtual 
de lançamento da Agenda 
Internacional de 2021, o 
secretário especial de Co-
mércio Exterior e Assuntos 
Internacionais, do Ministé-
rio da Economia, Roberto 
Fendt, destacou que inves-
tigações de subsídios e me-
didas compensatórias são 
ferramentas importantes 
para a política de defesa co-
mercial do Brasil.

“Nesse sentido, o Minis-
tério da Economia está em-
penhado em viabilizar a pu-
blicação e colocar em vigor 
o novo decreto de medidas 
compensatórias, tão logo 
esteja concluído esse traba-
lho”, adiantou o secretário.

A Agenda Internacional 
da Indústria propõe tam-
bém melhor governança 
do “sistema público de fi-
nanciamento e garantias 
às exportações” – o que, 
de acordo com a entidade, 
deve ser feito por meio do 
aprimoramento do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), e de maior auto-
nomia do Banco do Brasil 
para realizar as operações 
do Programa de Finan-
ciamento às Exportações 
(Proex).

Novo BNDES

A CNI defende “um novo 
BNDES”. Segundo a CNI, o 

governo brasileiro deve pro-
mulgar o acordo sobre a sede 
do Novo Banco de Desen-
volvimento (NBD) e “sensi-
bilizar o Legislativo sobre a 
necessidade de equalização 
do pagamento das contri-
buições brasileiras ao banco 
referentes aos anos de 2020 
e 2021”.

Para a Confederação da 
Indústria, também é priori-
dade uma reforma tributá-
ria para o comércio exterior. 
Segundo a CNI, tal reforma 
deve assegurar a imunidade 
tributária das exportações, 
eliminar a cumulatividade 
e o resíduo tributário nas 
vendas externas, resolver a 
questão da acumulação de 
créditos tributários e man-
ter os regimes aduaneiros 
especiais de Drawback, Re-
gime Aduaneiro Especial de 
Entreposto Industrial sob 
Controle Aduaneiro Infor-
matizado (Recof) e Regi-
me Aduaneiro Especial de 
Entreposto Industrial sob 

Controle Informatizado do 
Sistema Público de Escritu-
ração Digital (Recof-Sped).

Outro destaque na agen-
da é a importância econô-
mica do Mercosul para a 
indústria nacional. A CNI 
propõe a defesa de propos-
tas para o livre comércio 
entre os países do bloco; a 
internalização de acordos 
de liberação de compras go-
vernamentais; e a ampliação 
da integração externa do 
bloco, por meio da inter-
nalização do acordo Mer-
cosul-União Europeia que, 
segundo a confederação, 
pode aumentar em até 20% 
as exportações do Brasil ao 
bloco.

A CNI aponta ainda co-
mo prioridade a conclusão 
e a implementação do Por-
tal Único de Comércio Ex-
terior, de forma a integrar 
os órgãos que autorizam as 
operações de importação e 
exportação e seus respecti-
vos controles.
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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.

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..

Três perguntas: a Fiesp e sua  
visão sobre a Reforma Tributária
Por Jorge Priori

Coronavírus volta a afetar fluxo  
de caixa de produtores de etanol

A nova alta do nú-
mero de infectados 
por coronavírus e o 

consequente retorno de res-
trições à mobilidade social 
no Brasil devem pressionar 
o fluxo de caixa dos produ-
tores de açúcar e etanol. A 
afirmação é da Fitch Ratin-
gs, agência de classificação 
de risco.” Uma demanda 
por etanol, um substituto 
da gasolina, menor do que a 
inicialmente prevista deverá 
limitar os ganhos gerados 
pelo aumento dos preços de 
petróleo para os produtores 
sucroenergéticos brasilei-
ros. Fluxos de caixa mais 
fracos podem gerar atrasos 
nos processos de desala-
vancagem de alguns emis-
sores”, destacou a agência 
em texto. 

A Fitch prevê que a de-
manda por etanol cairá 
um dígito na comparação 
anual do primeiro trimes-
tre de 2021, devido à vol-
ta das restrições impostas 
por alguns municípios e 
estados. A demanda to-
tal por combustíveis, que 
inclui etanol hidratado e 
gasolina, diminuiu 6,5% 
nos primeiros dois meses 
de 2021, na comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior, sendo que a 
de etanol hidratado se re-
duziu 9%, após uma queda 

de 15% em 2020. A ten-
dência deve se manter em 
março, devido ao aumento 
das restrições a mobilida-
de social.

A recuperação da de-
manda depois do primeiro 
trimestre dependerá do rit-
mo da vacinação e de por 
quanto tempo as restrições 
serão mantidas. O Brasil fi-
ca atrás apenas dos EUA no 
ranking de número de casos 
de Covid-19, com aproxi-
madamente 10% dos 125 
milhões de casos registra-
dos no mundo, de acordo 
com a Universidade John 
Hopkins. A recente alta de 
casos se deve, em parte, à 
lentidão da campanha de 
vacinação e à variante P1 
do vírus, que é mais trans-
missível.

A Fitch revisou suas 
premissas e agora acredi-
ta que a oferta de etanol 
hidratado será superior à 
demanda em 2021, dada 
a redução da demanda, o 
que terá como resultado 
uma limitação de alta de 
preços do combustível. 
A demanda por etanol 
hidratado no Brasil teria 
que crescer 10% na safra 
2021/2022 para responder 
à expectativa de queda de 
2% da oferta local, para 
20,6 bilhões de litros, pois 
o aumento da produção 

do etanol de milho com-
pensará amplamente a es-
perada redução de 7% na 
produção do similar de ca-
na-de-açúcar. Uma alta de 
10% da demanda é desa-
fiadora no momento, dada 
a trajetória da pandemia e 
as restrições a mobilidade 
social.

Os preços do etanol po-
dem influenciar os do açú-
car, pois os produtores po-
dem alternar a produção em 
virtude do melhor preço. O 
Brasil é o maior exportador 
de açúcar, portanto, uma 
maior oferta pressionará os 
preços para baixo. O pre-
ço do açúcar atualmente 
está sendo negociado em 
USD16 centavos por libra 
peso, acima da média de 14 
centavos dos últimos cinco 
anos, em decorrência de um 
déficit da produção global e 
de posições não comerciais 
compradas de fundos de in-
vestimento.

O fluxo de caixa dos pro-
dutores de açúcar e etanol 
com alta exposição a açú-
car são parcialmente iso-
lados de um declínio dos 
preços do alimento devido 
a posições de hedge. A Fi-
tch acredita que 85% das 
exportações do produto 
para a safra 2021/2022 es-
tão protegidas a um preço 
médio de BRL1.600 a tone-

lada, ante um preço médio 
de BRL1.200 a tonelada nos 
últimos cinco anos. A de-
preciação cambial também 
ajuda as exportações, dando 
suporte aos fluxos de caixa. 
O ambiente operacional do 
setor de açúcar e etanol co-
meçou a melhorar no início 
de 2021 devido à alta das 
cotações do petróleo e do 
açúcar. A Fitch revisou su-
as premissas de preço do 
Brent para USD58/barril, 
de USD45/barril em de-
zembro. As premissas para 
2022 subiram para USD53/
barril, de USD50/barril. A 
revisão reflete uma recupe-
ração mais forte que a es-
perada da demanda interna-
cional, cortes de oferta pela 
Opec e forte redução da ex-
tração gás de xisto nos EUA. 
A Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras, ‘BB-’/Perspecti-
va Negativa), que regula os 
preços internos dos com-
bustíveis de acordo com o 
preço internacional do pe-
tróleo, elevou o preço da 
gasolina nas refinarias em 
mais de 40% em 2021. Há 
um limite de preço para o 
etanol hidratado, pois ele é 
um substituto para a gaso-
lina, com oferta e demanda 
do derivado de cana deter-
minando o quão alinhados 
os preços das duas commo-
dities serão.

A Federação das In-
dústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) é a 
maior entidade de classe 
da indústria brasileira, 
representando cerca de 
130 mil indústrias de 
diversos setores, de todos 
os portes e das mais dife-
rentes cadeias produtivas, 
distribuídas em 131 sin-
dicatos patronais. Ela foi 
fundada em 1928 como 
Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo e 
adotou o atual nome em 
1931.

Para conhecermos a 
visão da entidade sobre a 
Reforma Tributária, con-
versamos com Paulo Skaf, 
presidente da Fiesp, sobre 
os principais problemas 
do atual sistema tributário 
brasileiro, a forma como 
esses problemas deveriam 
ser atacados e se uma 
reforma tributária que ap-
enas simplifique o sistema 
já poderia ser considerada 
um avanço.

Na opinião da Fiesp, 
quais são os principais 
problemas do atual siste-
ma tributário brasileiro?

Nosso sistema tributário 
atual é complexo, inefici-
ente e gera custos para as 
empresas e consumidores 
através de distorções 
como cumulatividade, 
complexidade e oneração 
de exportações e investi-
mentos. Atualmente, as 
empresas brasileiras gastam 
600 horas por ano apenas 
para estar em conformi-
dade com suas obrigações 
tributárias, enquanto os 
países que competem 
conosco gastam menos da 
metade desse tempo. Uma 
reforma que elimine essas 
distorções é extremamente 
necessária se queremos que 
o país cresça e seja com-
petitivo;

Como esses problemas 
deveriam ser atacados 
pela Reforma Tributária?

Uma reforma tributária 

que enfrente esses prob-
lemas deve necessariamente 
passar pela simplificação e 
racionalização das normas 
dos tributos, e pela deson-
eração dos investimentos e 
exportações. É um ab-
surdo que estas operações 
sejam tributadas hoje em 
dia, prejudicando o nível 
de investimento e com-
petitividade internacional 
do país. A Fiesp também 
defende que os impostos 
que incidem sobre o con-
sumo devem adotar neces-
sariamente o princípio da 
cobrança no destino. Esta 
ação acabaria com a guerra 
fiscal entre os entes da fed-
eração, que altera artificial-
mente a competitividade 
entre as regiões, além de 
representar um alto custo 
fiscal para os estados;

Uma reforma tribu-
tária que apenas simpli-
fique o sistema tributário 
brasileiro poderia ser 
considerada um avanço?

A simplificação e racio-
nalização do sistema é de 
suma importância, mas não 
acreditamos que seja pos-
sível atingir esse objetivo 
no sistema atual.

Precisamos de um siste-
ma novo, moderno, que 
seja capaz de gerar com-
petitividade para o Brasil, 
destravando os investi-
mentos privados no país 
e atraindo investimentos 
estrangeiros. O aumento 
do investimento privado é 
especialmente necessário 
neste cenário em que o 
Estado não tem condições 
de fazer grandes aportes de 
investimentos como fazia 
até alguns anos atrás. O 
país não pode prescindir de 
investimentos se queremos 
crescimento econômico, 
temos que fazer com que a 
reforma tributária tramite 
o mais rápido possível no 
Congresso para que recu-
peremos parte do investi-
mento perdido nos últimos 
anos.
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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)

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.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05

NIRE 33.3.0030439-8
Companhia Aberta – B3: DMMO3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”) para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 10h00min, 
do dia 30 de abril de 2021, na Rua Lauro Müller, nº 116, 12º andar, sala 1201, 
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta 
de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração dos Adminis-
tradores da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece que: 
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos 
sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com 
Investidores da Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), os documen-
tos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo 
133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 
e 481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia; (II) 
para participação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Compa-
nhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionis-
ta; (ii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária 
ou pelo agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva 
participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de 
realização da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador, do-
cumentação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) 
documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) 
estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) 
ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento 
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante 
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador 
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovan-
te atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente 
custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação 
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da 
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação 
listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, 
deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) pro-
curação, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data de 
realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o disposto 
no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) docu-
mento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar poderá optar 
por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, 
nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim 
de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por 
meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações 
escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, observadas as orien-
tações constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta data, 
bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informações adi-
cionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da 
Companhia e nos endereços eletrônicos listados acima. Rio de Janeiro, 30 
de março de 2021. DOMMO ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do 
Conselho de Administração.

 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..

SINDICATO DOS ORGANIZADORES E EXPOSITORES DE FEIRAS
DE NEGÓCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINDIEXPO

CNPJ – 40.503.956/0001-20
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO

Na forma da Legislação Vigente, o Presidente do Sindicato dos
Organizadores e Expositores de Feiras de Negócios do Estado do Rio de
Janeiro – SINDIEXPO, com Sede na rua Elyno Lyra 43, Jardim Guanabara,
Ilha do Governador, CONVOCA todos os Organizadores e Expositores
de Feiras de Negócios na base territorial referente ao Estado do Rio de
Janeiro, para participarem da Assembleia Geral de Ratificação da
Fundação do Sindicato dos Organizadores e Expositores de
Feiras de Negócios do Estado do Rio de Janeiro - SINDIEXPO, na
forma do Artigo 4 da Portaria 17.593 da SEPRT do Ministério da
Economia , a realizar-se no dia 22 de abril de 2021, quinta-feira, às
18 horas, na rua Elyno Lyra 43, Jardim Guanabara, Ilha do Governador,
Rio de Janeiro – RJ,  em primeira convocação e com maioria simples dos
presentes em segunda convocação às 18 horas e 30 minutos, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Ratificação da Fundação
do Sindicato dos Organizadores e Expositores de Feiras de Negócios -
SINDIEXPO  para representar a categoria de Organizadores e Expositores
de Feiras de Negócios na base territorial do Estado do Rio de Janeiro; 2 –
Discussão, ratificação e aprovação do Estatuto do Sindicato; 3 - Ratificação,
confirmação e posse da Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do
Sindicato. Rio de Janeiro, RJ, 30 de março de 2021.

JULIO CESAR DA SILVA BRANDÃO
Presidente

Sindicato dos Organizadores e Expositores de Feiras de Negócios -
SINDIEXPO

SNEL - SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ 33.591.918/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Marcos da 
Veiga Pereira, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados, 
no gozo de seus direitos associativos, para participarem das Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no mesmo ato, no dia 
14 de abril de 2021, em primeira convocação às 10:00h, deliberando, nesta, 
apenas com a presença mínima da maioria absoluta dos associados com 
direito à voto, e, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, 
às 10:30h. Em virtude da pandemia do coronavírus, a Assembleia Geral será 
realizada virtualmente, pela plataforma Zoom, franqueando-se o acesso a 
todos os associados. Para ciência prévia de todos, a pauta da assembleia 
será: 1. Em sessão ordinária, a aprovação das contas de 2020. 2. Em sessão 
extraordinária, a aprovação da alteração do estatuto social. Rio de Janeiro, 30 
de março de 2021. Marcos da Veiga Pereira - Presidente.

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou 
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) 
que será realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10h00, de modo parcialmente 
digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia 
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme deta-
lhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), e dos Artigos 121, 
124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em 
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relató-
rio Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta de 
orçamento de capital para o exercício social de 2021; (iii) deliberar sobre a propos-
ta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; (iv) deliberar sobre a proposta da Administração para 
fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia;  
(v) deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do 
Conselho de Administração; e (vi) fixar a remuneração anual global dos adminis-
tradores da Companhia para o exercício social de 2021. Os documentos e informa-
ções necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGO encon-
tram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei das 
Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das 
Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 
22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão  
(www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), 
e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente data, em con-
formidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), 
da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia. Em observância à Lei 
das S.A. e às Instruções CVM n.º 165/91 e 282/98, o percentual mínimo de partici-
pação no capital votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto 
múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, item (v) da ordem do dia da 
AGO, é de 5%. Conforme determina o artigo 141, § 1º, da Lei das S.A., o requeri-
mento da adoção do processo de voto múltiplo deverá ser com até 48 (quarenta e 
oito) horas de antecedência da realização da AGOE. Instruções Gerais para a 
Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 
11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem 
participar da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou 
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o 
caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escri-
turais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam 
como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia;  
(b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com re-
conhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da 
Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma 
de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fun-
do conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que 
tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador 
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assem-
bleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou 
procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) aci-
ma a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que com-
parecerem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que 
estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-
-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas tam-
bém poderão participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia e 
Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por 
meio digital deverá enviar os mesmos documentos necessários à participação 
presencial, acrescidos de declaração assinada na qual indicará seu nome, CPF e 
endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia. 
Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os re-
feridos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes 
da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referen-
ciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento 
de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação 
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO 
por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por 
meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e 
será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº 
481/2009. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato 
com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do 
dia 30 de julho de 2020, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do cre-
denciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e 
exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou 
em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link 
intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco 
transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação 
transmitida por meio digital durante a realização das AGO.Para participar da As-
sembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo 
eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo 
link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-
-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia 
por meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade 
do participante e regularidade de sua participação. Nesta verificação será solicita-
da a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu 
dispositivo, de modo que a foto e todas as informações do referido documento es-
tejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o participante deverá manter 
a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de 
forma a permanecer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar 
a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser notificado para que retor-
ne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participan-
te poderá ser retirado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação 
dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videoconferência ficará auto-
maticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensa-
gens, a qualquer momento ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para 
a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO será grava-
da, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Compa-
nhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os participantes creden-
ciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da 
Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilida-
de da plataforma Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim 
de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias 
constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, 
do boletim de voto à distância, disponibilizado nos websites da CVM  
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente 
para a Companhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 
3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 - ou 
para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer 
o direito de voto mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim 
de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela 
Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. 
As instruções de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e 
pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, nos termos da 
ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá 
participar da Assembleia Geral tanto presencialmente, quanto remotamente. No 
entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o seu 
Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferi-
dos em tempo real serão considerados válidos. Rio de Janeiro, 31 de março de 
2021.Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração

Déficit em fevereiro caiu 22% na comparação com 2020
No mês passado, o 

Governo Central 
(Tesouro Nacio-

nal, Previdência Social e 
Banco Central) teve déficit 
de R$ 21,217 bilhões, con-
tra resultado negativo de 
R$ 25,858 bilhões no mes-
mo mês de 2020, divulgou 
nesta terça-feira o Tesouro 
Nacional.  Considerando a 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
o déficit em fevereiro caiu 
22% na comparação com 
fevereiro do ano passado.

O resultado veio melhor 
que a estimativa do merca-

do. Segundo o Prisma Fis-
cal, pesquisa divulgada to-
do mês pelo Ministério da 
Economia, as instituições 
financeiras previam que as 
contas do Governo Central 
obteriam resultado negativo 
de R$ 27,6 bilhões no mês 
passado.

Apesar do déficit em fe-
vereiro, o Governo Central 
acumula superávit primário 
de R$ 22,356 bilhões nos 
dois primeiros meses do 
ano. Isso porque janeiro 
tinha registrado resultado 
positivo de R$ 43,219 bi-
lhões. O Orçamento Geral 
da União deste ano estipula 

meta de déficit primário de 
R$ 247,1 bilhões para o Go-
verno Central em 2021.

O déficit primário repre-
senta o resultado negati-
vo nas contas do governo 
desconsiderando os juros 
da dívida pública. Em re-
lação ao primeiro bimestre 
do ano passado, o resultado 
indica melhora. Em janeiro 
e fevereiro de 2020, o Go-
verno Central tinha regis-
trado déficit primário de R$ 
18,275 bilhões.

Receitas e despesas

Do lado das receitas, o 

resultado acumulado até fe-
vereiro foi influenciado pelo 
crescimento de 2,3% acima 
da inflação em relação aos 
dois primeiros meses do ano 
passado. A principal influên-
cia do lado da arrecadação foi 
o aumento de 4,9% acima da 
inflação nas receitas adminis-
tradas, refletindo a recupera-
ção da atividade econômica 
no início do ano, antes do 
agravamento da pandemia de 
Covid-19.

Nos dois primeiros me-
ses do ano, as despesas 
subiram apenas 1% acima 
da inflação. Segundo o 
Tesouro Nacional, a não 

aprovação do Orçamento 
e o corte temporário de 
um terço dos gastos dis-
cricionários (não obriga-
tórios) contribuíram para 
o crescimento menor que 
o previsto dos gastos no 
início do ano.

Segundo a  agência Bra-
sil, o congelamento dos 
salários dos servidores pú-
blicos até o fim de 2021, 
em virtude da pandemia 
de Covid-19, também con-
tribuiu para o baixo cresci-
mento dos gastos federais. 
Nos dois primeiros meses 
do ano, as despesas com 
pessoal caíram 3,2% em 

relação ao mesmo período 
de 2020, considerando o 
IPCA.

Em contrapartida, os 
investimentos (obras e 
compras de equipamen-
tos) iniciaram o ano em 
forte baixa por causa do 
atraso da aprovação do or-
çamento e do crescimento 
de outros gastos obriga-
tórios. Em janeiro e feve-
reiro, o Governo Central 
investiu R$ 1,825 bilhão, 
recuo de 55% descontada 
a inflação em relação aos 
R$ 4,052 bilhões registra-
dos no mesmo período de 
2020.



11Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 31 de março de 2021 Financeiro



12    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 31 de março de 2021Financeiro



13Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 31 de março de 2021 Financeiro



14    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 31 de março de 2021Financeiro

2020 2019
Ativo
Circulante  68  131 

Caixa e equivalentes de caixa  29  5 
Aplicações financeiras  32  121 
Tributos a compensar  7  5 

Não circulante  1.781  1.781 
Investimentos  1.781  1.781 

Obras de arte nota 3  1.781  1.781 
Total do ativo  1.849  1.912 

Demonstrações do resultado Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Outras receitas (despesas) operacionais  (287)  (153)

Despesas gerais e administrativas nota 6  (262)  (122)
Despesas tributárias  (5)  (1)
Receitas financeiras  3  8 
Despesas financeiras  (23)  (38)

Prejuízo do exercício  (287)  (153)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Prejuízo do exercício  (287)  (153)
Prejuízo abrangente do exercício  (287)  (153)
Quantidade de ações do capital social  7.553  7.553 
Prejuízo por ação do capital social em reais–R$  (38,00)  (20,26)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

Adiantamento 
 para futuro 

Capital  aumento  Prejuízos 
 social de capital acumulados  Total 

 Saldos em 31 de dezembro de 2018  1.773  9  (376) 1.406 
 Prejuízo do exercício – –  (153) (153)

 Saldos em 31 de dezembro de 2019  1.773  9  (529) 1.253 
 Prejuízo do exercício – –  (287) (287)

 Saldos em 31 de dezembro de 2020  1.773  9  (816)  966 

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição (287) (153)
Prejuízo ajustado (287) (153)
Aplicaões financeiras  89  (25)
Valores a receber –  7 
Tributos a compensar  (2)  (2)
Contas a pagar  (1) –
Débito com empresa ligada  225  37 

Caixa líquido provenientes (aplicado) das atividades 
operacionais  24  (136)

Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  24  (136)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  5  141 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  29  5 

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ: 24.988.496/0001-11

Relatório da administração
Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. A Diretoria

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
2020 2019

Passivo
Circulante  2  3 

Contas a pagar  2  3 
Não circulante  881  656 

Débito com empresa ligada nota 4  881  656 
Patrimônio líquido nota 5  966  1.253 

Capital social  1.773  1.773 
Adiantamento para futuro aumento de capital  9  9 
Prejuízos acumulados  (816)  (529)

Total do passivo e patrimônio líquido  1.849  1.912 
 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em milhares de reais)
1 Contexto operacional: A Abaeté Administração de Bens Próprios S.A., constituída em 1º de outubro de 2015, tem por objeto social a administração de bens e 
ativos próprios e a participação, sob qualquer forma, no capital de empresas. 2 Resumo das práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia 
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei n° 6.404/76 alteradas pelas Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09, e no pronunciamento “Contabilidade para Entidades 
de Pequeno e Médio Porte” emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações 
financeiras ocorreu na reunião de diretoria em 30 de março de 2021. O resultado das operações é apurado pelo regime de competência. 3 Obras de artes: 
Refere-se ao acervo líquido cindido, em 2015, do Banco Bocom BBM S.A. para a Companhia. 4 Débito com empresa ligada: Refere-se ao mútuo realizado no 
dia 11 de janeiro de 2017 com a Bahia Holding S.A. O valor está sendo atualizado mensalmente por 100% do CDI, com vencimento em dezembro 2021. 5 Patri-

mônio líquido: (a) Capital social: Representado por 738.799 ações ordinárias 
e 366.512 ações preferenciais, todas nominativas, totalmente integralizadas e 
pertencentes a domiciliados no País.
6 Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Seguro de obras de arte 229 86
Ocupação 12 12
Restauração de obras de arte - 7
Publicações 9 5
Energia elétrica 2 2
Serviços advocatícios - 1
Outras 10 9
 262 122

Diretoria; Contador - Mauro César Silva Cunha - CRC- RJ – 60.128/O-0 

 Praça Pio X - 98 - 9º andar (parte)
Centro - Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20.091-040

2020 2019
Ativo
Circulante  108  89 

Caixa e equivalentes de caixa  4  67 
Aplicações financeiras  92 –
Valores a receber  6  6 
Tributos a compensar  6  16 

Não circulante  12.865 11.068 
Realizável a longo prazo  1.923  1.888 

Pessoa física ligada  1.298  1.263 
Adiantamento para futuro aumento de capital Nota 3  598  598 
Depósitos judiciais  27  27 

Investimentos  10.942  9.180 
Participação em controlada Nota 3  10.942  9.180 

Total do ativo  12.973  11.157 

Demonstrações do resultado Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Resultado operacional  2.893  306 

Resultado de participação em controlada  2.893  306 
Outras receitas (despesas) operacionais  (375)  (283)

Despesas gerais e administrativas  (410)  (358)
Despesas tributárias  (3)  (5)
Receitas financeiras, líquidas  38  81 
Despesas financeiras –  (1)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  2.518  23 
 Imposto de renda e contribuição social –  (5)
Lucro líquido do exercício  2.518  18 

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício  2.518  18 
Lucro abrangente do exercício  2.518  18 
Quantidade de ações do capital social  7.553  7.553 
Lucro líquido por ação do capital social em reais–R$  333,38  2,38 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
 Reservas de lucros 

 Capital  lucros  especial–  Lucros 
 social  legal  a realizar  dividendos  estatutária  investimento  acumulados  Total 

 Saldos em 31 de dezembro de 2018  4.232  30 –  143 –  427  6.009  10.841 
 Aumento de capital (nota 4a)  6.009 – – – – –  (6.009) –
 Dividendos pagos – – –  (100) – – –  (100)
 Lucro do exercício – – – – – –  18  18 
 Destinação do resultado: 

 Reserva legal –  1 – – – –  (1) –
 Reserva de lucros a realizar – –  4 – –  (4) –
 Reserva estatutária – – – –  13 –  (13) –

 Saldos em 31 de dezembro de 2019  10.241  31  4  43  13  427 –  10.759 
 Dividendos pagos – –  (4)  (43)  (409) – –  (456)
 Lucro do exercício – – – – – –  2.518  2.518 
 Destinação do resultado: 

 Reserva legal –  126 – – – –  (126) –
 Reserva de lucros a realizar – –  598 – – –  (598) –
 Reserva estatutária – – – –  1.794 –  (1.794) –

 Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.241  157  598 –  1.398  427 –  12.821 

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição  2.518  23 
Ajustes para reconciliação do lucro líquido do exercício
Resultado de equivalência patrimonial (2.893)  (306)

Prejuízo ajustado  (375)  (283)
Aplicações financeiras  (92)  419 
Tributos a compensar  10  3 
Pessoa física ligada  (35)  (71)
Contas a pagar  (8)  (119)
Impostos e contribuições sociais a pagar –  (1)
Débitos com pessoas físicas ligadas  (225) –
Outras obrigações –  2 
Imposto de renda e contribuição social pagos –  (5)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (725)  (55)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Dividendos recebidos  1.131  200 
Caixa líquido provenientes das atividades de investimentos  1.131  200 

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos  (469)  (87)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos  (469)  (87)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  (63)  58 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  67  9 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  4  67 

MMB AGROPECUÁRIA S.A
CNPJ: 13.054.044/0001-46

 Praça Pio X - 98 - 9º andar (parte)
Centro - Rio de Janeiro- RJ - CEP: 20.091-040

 Relatório da administração
Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as demonstrações finan-
ceiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. A Diretoria

2020 2019
Passivo
Circulante  22  43 

Impostos e contribuições sociais a pagar  2  2 
Contas a pagar  17  25 
Dividendos a pagar –  13 
Débitos com acionistas  1  1 
Outras obrigações  2  2 

Não circulante  130  355 
Provisões para contingências  130  130 
Pessoas físicas ligadas –  225 

Patrimônio líquido Nota 4  12.821 10.759 
Capital social  10.241 10.241 
Reserva de lucros  2.580  518 

Total do passivo e patrimônio líquido  12.973  11.157 

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em milhares de reais)
1 Contexto operacional: A MMB Agropecuária S.A., tem por objeto social a participação, sob qualquer forma, no capital de sociedades que tenham por fina-
lidade, direta ou indireta, a exploração ou desenvolvimento de atividades agropecuárias, do agronegócio, agroindustriais, avicultura, psicultura e de extração 
vegetal e/ ou animal, bem como comercialização de produtos derivados ou relacionados a tais atividades. 2 Resumo das principais práticas contábeis: As 
demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei n° 6.404/76 alteradas pelas Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09, e 
no pronunciamento “Contabilidade para Entidades de Pequeno e Médio Porte” emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A autorização para 
conclusão da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião de diretoria em 30 de março de 2021. O resultado das operações é apurado 
pelo regime de competência.

3 Investimento – participação em controlada
Agro Pastoril do Araguaia 

Ltda.
Agropecuária Noil 

Ltda. 2020 2019
Informações relevantes em 31 de dezembro de 2020

Quantidade de quotas possuídas  435.262.744  3.162.801 
Participação–% 99,990% 73,690%
Capital social  4.353  2.060 
Adiantamento para futuro aumento de capital  598  2.963 
Patrimônio líquido  9.176  1.665 
Lucro (prejuízo) do exercício  2.967  (101)

Evolução dos investimentos 
No início do exercício  7.878  1.302  9.180  6.891 
 Dividendos recebidos  (1.131) –  (1.131)  (200)
 Resultado de equivalência patrimonial  2.967  (74)  2.893  306 
Participação no patrimônio líquido no final do exercício  9.714  1.228  10.942  9.180 

4 Patrimônio líquido: (a)  Capital Social: Representado por 800 (2019 – 800) 
ações ordinárias todas nominativas, totalmente integralizadas e pertencentes 
a domiciliados no País. (b) Reserva legal: Constituída à alíquota de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício, até atingir os limites fixados na legislação 
societária. (c) Reserva de lucros a realizar: Constituída para evidenciar a parcela 
de lucros, provenientes do resultado de equivalência patrimonial da controlada 
em conjunto, ainda não realizada financeiramente. (d) Reserva de investimento: 
Constituída mediante deliberação da Assembleia Geral, a Reserva de Investi-
mento, tem como finalidade financiar a expansão das atividades da Companhia 
e de suas controladas e coligadas. (e) Remuneração dos acionistas: De acordo 
com as disposições estatutárias da Companhia, o dividendo mínimo obrigatório 
é de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da lei societária. Em 
2020, em reunião de Diretoria, foi aprovado a distribuição de R$ 456 à título 
de dividendos. 

Diretoria; Contador: Mauro César Silva Cunha CRC- RJ – 60.128/O-0 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em milhares de reais)
1 Contexto operacional: A Zínia Participações S.A., constituída em 15 de agosto de 2003, tem por objeto social a participação, sob qualquer forma, no capital de 
empresas. 2 Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia do exercício em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei n° 6.404/76 alteradas pelas Leis 
n° 11.638/07 e n° 11.941/09, e no pronunciamento “Contabilidade para Entidades de Pequeno e Médio Porte” emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). A autorização para conclusão da reapresentação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião de diretoria realizada em 30 de março de 2021. 

2020 2019
Ativo
Circulante  53  76 

Caixa e equivalentes de caixa  42  30 
Aplicações financeiras –  37 
Tributos a compensar  11  9 

Total do ativo  53  76 

Demonstrações do resultado Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Outras receitas (despesas) operacionais  (22)  (23)
Despesas gerais e administrativas nota 3  (22)  (25)
Despesas tributárias  (1)  (1)
Receitas financeiras  1  3 

Prejuízo do exercício  (22)  (23)
Prejuízo abrangente do exercício  (22)  (23)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

 Capital  Prejuízos 
 social  acumulados  Total 

 Saldos em 31 de dezembro de 2018  55.149  (55.054)  95 
 Prejuízo do exercício –  (23)  (23)

 Saldos em 31 de dezembro de 2019  55.149  (55.077)  72 
 Prejuízo do exercício –  (22)  (22)

 Saldos em 31 de dezembro de 2020  55.149  (55.099)  50 

Demonstrações dos fluxos de caixa  Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (22)  (23)
Ajustes para reconciliação do prejuízo do exercício
Prejuízo ajustado  (22)  (23)
Tributos a compensar  (2)  (2)
Contas a pagar  (1)  1 

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (25)  (24)
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (25)  (24)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  67  91 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  42  67 

2020 2019
Passivo
Circulante  3  4 

Contas a pagar  3  4 
Patrimônio líquido nota 4  50  72 

Capital social  55.150  55.149 
Prejuízos acumulados  (55.100)  (55.077)

Total do passivo e patrimônio líquido  53  76 

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 3 Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Ocupação 12 12
Publicações 8 8
Serviços advocatícios - -
Energia elétrica 2 2
Outras - 3
 22 25
4 Patrimônio líquido: (a) Capital Social: Representado por 40.580.717 ações 
ordinárias preferenciais, todas nominativas, totalmente integralizadas e perten-
centes a domiciliados no País. 
Diretoria: 
Andre Philippe Mattias Lindner Krepel – Diretor Presidente
Diogo Guttman Mariani – Diretor Financeiro
Antonio Carlos Dantas Mattos – Diretor Superintendente
Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado – Diretor Administrativo
Contador: Mauro César Silva Cunha - CRC-RJ 60.128/O-0

Relatório da administração
Senhores acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis 
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. A Diretoria

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 05.851.532/0001-56
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 08.926.302/0001-05

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
RESULTADOS REFERENTES AO QUARTO TRIMESTRE DE 2020
A Administração da Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Cia.”), em atendimento às disposições legais e 
estatutárias, apresenta seu resultado referente ao 4º trimestre de 2020 (“4T20”), bem como eventos subsequentes 
relevantes ao mercado. Os dados contidos neste relatório referem-se ao período do 4T20, comparados ao 4T19 e do 
12M20 comparados ao 12M19 (“YoY”), exceto quando especificado de forma diversa.
DESTAQUES DO TRIMESTRE
Os destaques da Cia. para o quarto trimestre de 2020, bem como o anual, não são diretamente comparáveis aos 
períodos anteriores, uma vez que a partir de 3 de agosto de 2020, a participação da Cia. no campo de Tubarão Martelo 
(“TBMT”) passou a ser de 20%.
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O volume produzido no 4T20 pelo campo TBMT de 808,6 mil barris de petróleo representa um aumento na produção 
do campo de 54,0% em relação ao mesmo período do ano anterior, e é resultado da operação de 5 poços produtores 
no 4T20, comparado a 3 poços produtores durante o 4T19. A produção anual de 2.515,6 mil barris de petróleo 
(+18,7% YoY) é reflexo da conclusão do plano de revitalização e entrada em produção de 2 poços produtores durante 
2020, enquanto que durante 2019 o TBMT operou com 3 poços apenas. O volume produzido pelo campo referente 
a participação da Cia. foi de 162,6 mil barris de petróleo no 4T20. Este dado não é comparável com o volume de 
524,9 mil barris de petróleo do 4T19, uma vez que no 4T19 a Cia. detinha 100% dos direitos de produção do TBMT. 
Pela mesma razão acima exposta, o volume comercializado pela Cia. no 4T20 de 198,5 mil barris de petróleo não é 
comparável ao volume comercializado no 4T19 de 365,1 mil barris de petróleo.

1

A retração da receita no 4T20 é compatível com a retração do volume comercializado, que por sua vez está alinhado 
com o menor percentual sobre os direitos de produção em relação aos períodos precedentes. Na comparação 12M20 
com 12M19, a retração da receita é menos acentuada. O menor percentual sobre os direitos de produção a partir de 
agosto de 2020, o menor volume comercializado e a retração significativa do Brent, que registrou cotação média em 
2020 de US$ 43,21 por barril, frente a US$ 64,16 por barril em 2019, (-32,7%), foram parcialmente compensados pela 
desvalorização média de 30,7% do Real em relação à 2019.
O EBITDA Ajustado do 4T20 de R$ 32,3 milhões (margem de 72,6%), captura os efeitos da transação de farm-out do 
TBMT, representados principalmente pelo custo operacional (“OpEx”) de US$ 840,0 mil por mês. O resultado do 4T20 
não é comparável com o 4T19, uma vez que as condições dos períodos são materialmente diferentes, assim como são 
distintas as condições do 12M20 e 12M19, dificultando a comparação direta dos períodos.
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O resultado da Cia. continua a refletir os efeitos decorrentes da pandemia do COVID-19, que causou mudanças 
significativas nos padrões de oferta e demanda de energia, com os preços do petróleo, em particular, experimentando 
volatilidade e queda significativa durante 2020. Destacamos também que os desafios enfrentados desde 2018 no 
retorno à normalidade, assim como no gerenciamento de passivos fiscais e regulatórios de períodos anteriores, não 
se dissiparam e devem ser diligentemente considerados pelos potenciais investidores e acionistas atuais. Atenção 
especial é chamada para as Notas 1.3 (Continuidade), 16 (Provisões) e 18 (Contingências), onde os investidores 
podem encontrar mais detalhes. Deve-se notar também que, desde dezembro de 2018, o balanço patrimonial da Cia. 
é caracterizado por patrimônio líquido negativo, e, portanto, o valor das obrigações da Cia. é atualmente superior ao 
valor de seus ativos. Como sempre, a Administração continuará a se empenhar na defesa dos interesses da Dommo 
Energia e de seus acionistas. Em 3 de fevereiro de 2020, a Cia. informou seus acionistas e ao mercado em geral, 
através de Fato Relevante2, a respeito da celebração de um Acordo de Farm-out (“Farm-out Agreement – FOA”) e de 
um Contrato de Operação Conjunta (“Joint Operating Agreement – JOA”) a respeito de 80% do Campo de Tubarão 
Martelo (“TBMT”) (FOA e JOA em conjunto “Transação TBMT”) com a PetroRio Oleo e Gas Ltda (“PetroRio”). 
Em 3 de agosto de 2020, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP aprovou3 

 a Transação TBMT, tendo a Cia. deixado de ser operadora e passado a deter participação de 20% nos direitos de 
produção do TBMT e o OpEx limitado a US$ 840,0 mil por mês. Dessa forma, os efeitos da Transação TBMT foram 
parcialmente refletidos no resultado 3T20 e estão integralmente registrados a partir do 4T20. Destacamos que em 18 de 
agosto de 20204 a Revitalização do TBMT, sob responsabilidade da Cia., com investimento total de US$ 58,3 milhões foi 
concluída, com a entrada em operação do poço 7-TBMT-4HP, elevando a produção do campo para cerca de 10 mil barris 
de óleo por dia, a partir de 5 poços produtores, comparado a aproximadamente 6 mil barris de óleo por dia, a partir de 3 
poços produtores antes da Revitalização. Por fim destacamos as incertezas recorrentes e os desafios decorrentes dos 
fundamentos da indústria, que sofreram mudanças significativas nos padrões de oferta e demanda de energia, resultado 
da pandemia do COVID-19, que levou a material retração na demanda de óleo e produtos derivados de óleo, e pelo 
cenário incerto a respeito do volume diário ofertado pela OPEP e OPEP+, que tem se traduzido em forte volatilidade das 
cotações do petróleo, e consequentemente em maior risco para a indústria.
Base Acionária

Cotação DMMO3 (30/12/2020) Quantidade de ações Valor de mercado
R$ 1,39 por ação Ordinárias: 307.948.654 R$ 428,0 milhões

B3: DMMO3 (ON) | DMMO11 (Bônus de subscrição)
ATIVOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO
A carteira de ativos de E&P no setor de óleo e gás da Cia. é atualmente composta por blocos offshore situados na 
Bacia de Campos e Bacia de Santos.
CAMPO DE TUBARÃO AZUL
A produção de petróleo foi iniciada em janeiro de 2012, no TBAZ, o qual permaneceu em produção até meados de 
2015, tendo sido extraídos, aproximadamente, 6,5 milhões de barris de petróleo. Considerando que não se encontrou 
alternativa viável para continuar as atividades no TBAZ, a devolução da concessão foi solicitada à ANP, conforme fato 
relevante divulgado em 20 de setembro de 2016. A Cia., na condição de operadora, iniciou em 2017 o processo de 
descomissionamento do campo e abandono dos poços, tendo concluído esta última atividade no primeiro trimestre de 
2018. O processo de descomissionamento do campo encontra-se em andamento. 
CAMPO DE TUBARÃO MARTELO
O TBMT estende-se pelas áreas dos contratos de concessão dos blocos exploratórios BM-C-39 e BM-C-40 e está 
situado na Bacia de Campos, em profundidade d’água de 110 metros, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Em 
3 de agosto de 2020, a ANP conferiu vigência e eficácia (“Aprovação”) à Transação TBMT, com a PetroRio. Com a 
Aprovação, a Cia. passou a ter participação de 20% na concessão do campo e deixou de ser operadora. A Transação 
TBMT prevê ainda, a interligação (“Tieback”) entre os campos de Polvo e TBMT, que gerará sinergias significativas.
Na tabela a seguir, destacamos as fases da Transação TBMT e os principais efeitos esperados para a Cia.:
Alterações para Dommo ANTES da aprovação ANP ANTES Tieback APÓS Tieback
Vida útil TBMT Esperado 2 a 3 anos Estimado: 10 anos Estimado: 10 anos
Concessão TBMT 100% Dommo 20% Domrro 20% Dommo
Afretamento FPSO USS 47,2 milhões / ano Zero Zero
CapExTBMT 100% Dommo Zero Zero
OpExTBMT 100% Dommo US$ 840 mil por mês Zero
AbExTBMT 100% Dommo R$ 408,1 milhões* Zero Zero

Direitos 100% do petróleo de TBMT
20% do petróleo de 

TBMT

5% do perófeo de TBMT + Polvo; 
4% do petróleo após 30 milhões 

de barris produzidos
* em 30 de junho de 2020
Atualmente a Transação TBMT está na fase “ANTES Tieback”. Até que seja concluída essa fase, a Cia. terá direito 
a 20% do óleo produzido e comercializado por TBMT, e o OpEx, correspondente a sua participação no TBMT, 
equivalente a US$ 840,0 mil por mês. A PetroRio arcará com a totalidade dos custos relacionado ao afretamento 
(“Afretamento”) do FPSO Bravo (nova denominação da FPSO OSX-3) e de futuros investimentos (“CapEx”) no campo, 
incluindo o Tieback. Adicionalmente, a PetroRio assumiu a parcela de 20% da Cia. referente ao custo de abandono 
(“AbEx”) do TBMT. A PetroRio informou que iniciou o projeto de conexão dos campos de Polvo e TBMT em agosto 
de 2020 e, também, de conexão do poço TBMT-10H-RJS. De acordo com o operador, o avanço físico do projeto de 
conexão é de 42%, compreendendo, principalmente, o desenho, encomenda e início da fabricação das tubulações 
flexíveis, risers, umbilical e equipamentos que ligarão a plataforma fixa de Polvo ao FPSO Bravo. Após a conclusão do 
Tieback, estimada pela PetroRio para meados de 2021, a Cia. terá direito a 5% do óleo total produzido em conjunto 
pelos Campos de Polvo e TBMT até os primeiros 30 milhões de barris, e 4% do óleo após 30 milhões de barris 
produzidos. A PetroRio, por sua vez, assumirá 100% do OpEx e continuará responsável por 100% do Afretamento, 
CapEx e AbEx do TBMT.
CAMPOS DE ATLANTA E OLIVA – BLOCO BS-4
O Bloco BS-4, composto pelos Campos de Atlanta e Oliva, está situado na região pós-sal da Bacia de Santos, localizado 
aproximadamente à 185 km da costa, em lâmina d’agua com cerca de 1.550 metros. A Cia. adquiriu originalmente 
40% de participação no consórcio BS-4 composto originalmente pela Enauta com 30% de participação e Barra com 
os 30% restantes. O Campo de Atlanta iniciou a produção no dia 2 de maio de 2018. Conforme fato relevante de 23 
de outubro de 20175, há um procedimento arbitral (“Arbitragem”) administrado pela London Court of International 
Arbitratrion – LCIA, envolvendo a Cia. e os demais integrantes do consórcio (“Consórcio”). No dia 25 de setembro de 
2018 a Cia. tomou conhecimento de sentença proferida pelo Tribunal Arbitral (“Decisão”) relativa à primeira fase do 
procedimento, a qual declarou, dentre outras coisas, que a notificação emitida por um membro do Consórcio em 10 
de outubro de 2017 (“Notificação”) foi considerada válida à época de sua realização. A Notificação tinha o intuito de 
exercer, sem oferta de pagamento de preço, a opção de exigir a exclusão da Cia. do Joint Operating Agreement – 
JOA, do contrato de Consórcio e do contrato de Concessão, todos relativos ao BS-4. No dia 28 de janeiro de 2019, 
a Cia. tomou conhecimento de sentença proferida pelo tribunal arbitral acerca da segunda fase do procedimento 
arbitral, na qual o tribunal arbitral decidiu que a Cia. deveria pagar aos demais consorciados os cash calls cobrados 
no âmbito do Consórcio. No dia 08 de abril de 2019, a Cia. divulgou Fato Relevante6, comunicando seus acionistas 
e o mercado em geral que, em 04 de abril de 2019, propôs perante a Cour d’appel (Tribunal de Apelações) de Paris, 
com fundamento no artigo 1520 do Código de Processo Civil Francês, ação com pedido de declaração de nulidade 
da Decisão proferida em 24 de setembro de 2018 na Arbitragem entre as sociedades consorciadas para exploração 
do BS-4. No dia 24 de junho de 2019, a Cia. divulgou Fato Relevante7, a respeito da decisão da Diretoria Colegiada 
da ANP, proferida do dia 19 de junho de 2019, autorizando a cessão da participação da Cia. no Bloco BS-4 para os 
sócios do consórcio, fundamenta na utilização da cláusula mandato constante no JOA. No entendimento da Cia., a 
decisão parte de premissas e informações inverídicas e equivocadas apresentadas pelos sócios do consórcio. Com 
o fim de anular a referida decisão da ANP, a Dommo Energia apresentou, em 26 de agosto de 2019, requerimento 
de procedimento arbitral (“Procedimento Arbitral”) em face da ANP e dos demais sócios do Consórcio, conforme 
Comunicado ao Mercado8, divulgado no dia 27 de agosto de 2019.
Em 20 de julho de 2020, a Cia. foi notificada da sentença proferida na fase 3 da Arbitragem, que, dentre outras questões, 
reconheceu como válida a Notificação à época em que foi feita, tendo determinado que a Dommo Energia reembolse 
determinados custos às partes, possibilitando, ainda, a compensação de R$ 1,6 milhões de cobranças indevidas da operadora 
do consórcio. A referida decisão ainda está pendente da análise de pedidos de esclarecimentos das partes, bem como de sua 
homologação pelo STJ. Os efeitos e a consequente exequibilidade das sentenças arbitrais proferidas em território nacional 
estão sujeitos aos procedimentos de homologação de sentença estrangeira, a cargo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
nos termos da Constituição Federal e da legislação vigente. A Operadora Enauta divulgou fatos relevantes que trouxeram 
ao conhecimento da Cia. atualizações sobre a produção no campo, e a Barra comunicou sua saída voluntária e unilateral do 
Consórcio, que teve a sua produção suspensa por determinado período, tendo sido parcialmente retomada. Considerando tais 
atualizações, a Dommo Energia requereu a extinção sem resolução do mérito da arbitragem, deixando de recolher as custas 
pertinentes. As Requeridas Enauta, Barra e ANP opuseram-se ao pedido, porém devem realizar o pagamento de custas para 
prosseguimento da arbitragem. Aguarda-se o pagamento das custas pelas Requeridas, ou o encerramento do procedimento 
arbitral pela CCI. Chamamos atenção para os Eventos Subsequentes, no qual consta informação sobre acordo de quitação com 
Barra, celebrado após 31 de dezembro de 2020. Cumpre esclarecer, que a Cia. ainda possui outros procedimentos arbitrais 
em jurisdições diversas relacionadas ao bloco BS-4 envolvendo Enauta e a ANP, os quais constam na Nota Explicativa 1.2.
1Vide Anexo I para cálculo do EBITDA Ajustado
2Fato Relevante 3 de fevereiro de 2020
3Fato Relevante 3 de agosto de 2020
4Fato Relevante 18 de agosto de 2020
5Fato Relevante 23 de outubro de 2017
6Fato Relevante 08 de abril de 2019
7Fato Relevante 24 de junho de 2019
8Comunicado ao Mercado 27 de agosto de 2019

DESEMPENHO OPERACIONAL
Do ponto de vista econômico, destacam-se dois fundamentos com impacto direto no desempenho da Cia.: (i) cotação 
do petróleo e (ii) taxa de câmbio.
Cotações do Brent

Os preços do petróleo continuam a experimentar volatilidade 
significativa decorrentes da pandemia do COVID-19 que cau-
sou mudanças significativas nos padrões de oferta e demanda 
de energia. A partir do 3T20, os preços começaram a mostrar 
recuperação comparados ao primeiro semestre de 2020, mas 
continuaram em patamar bastante inferior aos preços de 2019, 
impactando toda a indústria.

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                      

    
     

Cotação do BRENT
US$ por barril                     (Fonte: Bloomberg)

O preço médio do Brent no 4T20 foi de US$ 45,26 por barril, uma recuperação de 4,4% em relação ao preço médio do 
3T20, mas ainda representando uma retração de 27,5% em relação ao preço médio de US$ 62,42 por barril do mesmo 
período de 2019. O preço médio do ano de 2020 foi de US$ 43,21 por barril, retração de 32,7% em relação ao preço 
médio de 2019 de US$ 64,16 por barril.
TAXA DE CÂMBIO
As preocupações com os efeitos econômicos da pandemia do 
COVID-19 continuam a impulsionar a volatilidade e desvaloriza-
ção do Real. Embora globalmente os governos tenham introdu-
zido respostas fiscais e monetárias, as perspectivas de retração 
econômica global continuam resilientes. No ambiente doméstico, 
apesar do estímulo monetário do governo, bem como do auxílio 
emergencial concedido à população, as incertezas dos efeitos do 
COVID-19 na atividade econômica e a falta de perspectiva de 
avanço das reformas administrativa e fiscal, são fatores que de-
ram mais força à volatilidade e desvalorização da taxa de câmbio.

Cotação do Dólar
R$/US$                      (Fonte: Banco Central)

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                      

    

     

Enquanto no comparativo entre o 4T20 e o 3T20, o câmbio permaneceu relativamente estável, com taxa média de R$/
US$ 5,39, a volatilidade e desvalorização no comparativo YoY é mais acentuada, com uma taxa média em 2020 de 
R$/US$ 5,16 frente a taxa média de R$/US$ 3,95 em 2019.
DADOS OPERACIONAIS
Em razão à aprovação da Transação TBMT em 3 de agosto de 2020, destacamos a seguir os dados operacionais 
relacionados a 100% do TBMT, bem como da participação atribuída à Cia..
CAMPO TBMT
A Revitalização do TBMT foi concluída, tendo o poço 7-TBMT-2HP entrado em operação no dia 25 de junho de 2020, 
e o poço 7-TBMT-4HP em 18 de agosto de 2020, perfazendo 5 poços em operação.

 

     
     

     

     
     

   

   
   

   
   

                    

                                  

       

          

   

          

                                  

Com cinco poços produtores em operação, o TBMT registrou produção no 4T20 de 812,8 mil barris, representando 
incremento de 54,8% comparado ao 4T19, quando foram produzidos 524,9 mil barris a partir da operação de 3 poços 
produtores. Em 2020 a produção alcançou 2.519,8 mil barris comparado à 2.119,0 mil barris em 2019, aumento de 
18,9%. O aumento da produção, notadamente a partir do 3T20, é decorrente da conclusão da Revitalização e entrada 
em operação de dois poços produtores, o que contribuiu para o aumento da produção diária média de 8,5 mil barris 
no 3T20 e 9,0 mil barris no 4T20.
PARTICIPAÇÃO ATRIBUÍDA À CIA.

DADOS OPERACIONAIS ATRIBUÍDOS À Cia. 

O volume de produção atribuído à Cia. no 4T20 foi de 162,6 mil 
barris, sendo que o  volume menor, quando comparado ao 3T20 
e 4T19, é atribuído à participação de 20% em vigor a partir de 
3 de agosto de 2020. O gráfico ao lado apresenta o histórico 
dos dados operacionais, sendo que os períodos a partir do 
3T20 não são comparáveis aos trimestres anteriores devido as 
participações diferentes da Cia. no TBMT. 

 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  

  
  

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
  
 

                    

                              

Em 2020, o volume de produção atribuído à Cia. foi de 1.436,8 mil barris comparado à 2.119,0 mil barris em 2019 
(-32,2%), retração esta decorrente da menor participação nos direitos de produção a partir de agosto de 2020.
DESTAQUES FINANCEIROS
As informações financeiras são apresentadas em bases consolidadas, em milhões de reais e foram elaboradas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, e pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards 
– IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.
A partir do início de 2019, a divulgação dos resultados adere aos requerimentos de divulgação sobre a nova norma de 
arrendamentos (CPC 06 (R2) | IFRS 16), sendo os principais impactos na Cia. referentes a:
• Balanço patrimonial: valor contábil dos ativos de direito de uso e as rubricas correspondentes;
• Demonstração de resultado: despesas de amortização dos ativos de direito de uso e despesas financeiras atreladas 
ao arrendamento.
Os destaques financeiros refletem os termos da Transação TBMT vigentes a partir da Aprovação. Os períodos 
4T19, 4T20, 12M19 e 12M20 não são diretamente comparáveis, pois refletem condições e termos econômico-
operacionais distintos.
PRINCIPAIS MÉTRICAS
R$ milhões 4T19 4T20 ∆ 12M19 12M20 ∆
Taxa de câmbio média (R$/US$) 4,12 5,39 31,0% 3,95 5,16 30,7%
Volume comercializado (kbbls) 365,1 198,5 -45,6% 1.892,2 1.829,9 -3,3%
Receita líquida 82,0 44,5 -45,7% 438,1 333,225 -23,9%
Custo do produto vendido (CPV) (75,7) (21,2) -71,9% (383,5) (368,0) -4,0%
Lucro / (Prejuízo) bruto 6,3 23,3 270,2% 54,6 (34,8) -163,8%
Margem bruta 7,7% 52,3% 44,6p.p. 12,5% -10,5% -22,9p.p.
EBITDA Ajustado (8,7) 32,3 18,7 (57,5)
Margem EBITDA Ajustado -10,6% 72,6% 83,1p.p. 4,3% -17,3% -21,5p.p.
Lucro (prejuízo) do período (6,4) 77,2 (126,5) (328,6)
A acentuada contração e forte volatilidade nas cotações do Brent foram os grandes desafios para a Cia. e indústria 
em 2020.
Mesmo com retração nos volumes, o resultado do 4T20 é superior ao mesmo período de 2019, como se observa pela 
evolução do lucro bruto, margem bruta, bem como EBITDA Ajustado. O OpEx mensal de US$ 840,0 mil é a principal 
alavanca na evolução das métricas, tendo também contribuído, em menor escala, a recuperação média de 4,4% do 
Brent no 4T20 em relação ao 3T20. Em relação ao 4T19, a desvalorização média de 31,0% do Real compensou a 
retração de 27,5% do Brent no 4T20 em relação ao 4T19.
Na comparação 12M20 com 12M19, a retração da receita é menos acentuada. O menor percentual sobre os direitos 
de produção a partir de agosto de 2020, o menor volume comercializado e a retração significativa do Brent, que 
registrou cotação média em 2020 de US$ 43,21 por barril frente US$ 64,16 por barril em 2019, (-32,7%), foram 
parcialmente compensados pela desvalorização média de 30,7% do Real em relação à 2019.
RESULTADO BRUTO RESULTADO BRUTO E MARGEM - R$ milhões                                  
Ao analisar o resultado do 4T20 é preciso considerar os 
seguintes fatores (“Fatores”): (i) é o primeiro trimestre a 
refletir integralmente os efeitos da Transação TBMT, isto 
é, OpEx mensal de US$ 840,0 mil e 20% sobre os direitos 
de produção; (ii) não obstante o menor volume comerciali-
zado, durante o 4T20 o Brent médio registrou valorização 
de 4,4% em relação ao 3T20; (iii) em relação ao 4T19, o 
Brent médio continuou em patamar inferior (-27,5%), que 
foi compensada pela desvalorização de 31,0% do Real. 
Esses fatores contribuíram para o resultado bruto de R$ 
23,3 milhões no 4T20 e margem bruta de 52,3%. 

 

   

            
     

    

    

      

      

     

     

                    

           

            

EBITDA AJUSTADO EBITDA AJUSTADO - R$ milhões                                                 

A análise do EBITDA e EBITDA Ajustado do 4T20 deve 
também considerar os Fatores.O EBITDA no 4T20, 
conforme a instrução CVM 357, foi de R$ 87,7 milhões, 
comparado a R$ 4,6 milhões no 4T19. No 12M20, o 
resultado é EBITDA negativo de R$ 127,7 milhões, em 
relação a negativo R$ 22,7 milhões no 12M19. 

 

                       
    

      

            

      

     

                    

               
                      

Em termos de EBITDA Ajustado, no 4T20 este foi R$ 32,3 milhões, margem de 72,6%, comparado à EBITDA Ajustado 
negativo de R$ 8,7 milhões no 4T19. No 12M20, o resultado foi negativo R$ 57,5 milhões (margem negativa de 17,3%), 
comparado à positivo R$ 18,7 milhões no 12M19. O EBITDA Ajustado no 12M20 reconcilia: (i) impairment sem efeito 
caixa de R$ 1.786,5 milhões; (ii) efeitos não caixa e não recorrentes decorrentes da Transação TBMT de R$ 1.463,3 
milhões; (iii) impactos, baixas e efeitos do IFRS 16 de R$ 128,8 milhões; (iv) PIS e Cofins sobre resultado financeiro 
de R$ 144,5 milhões; e (v) workover de R$ 95,4 milhões. A reconciliação está demonstrada no Anexo I deste relatório.
RESULTADO LÍQUIDO COMPOSIÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO - R$ milhões   

Para análise de efeito caixa, o resultado líquido deve 
ser ajustado, pois parcela relevante do resultado é 
atribuída a resultados não recorrentes e sem efeito 
caixa (“Ajuste”). O gráfico ao lado ilustra a composição 
dos resultados líquidos. 

 

        

      
       

      

   

      

       

                  

                       
            
          

     

       

       

    

                

No 4T20 a Cia. registrou resultado líquido de R$ 77,2 milhões. Quando considerado o Ajuste de R$ 76,0 milhões, a Cia. 
demonstra lucro líquido de R$ 1,2 milhões comparado a prejuízo líquido de R$ 24,6 milhões no 4T19. O Ajuste no 4T20 é 
composto por reconciliação dos seguintes efeitos: • Positivos: (i) workover de R$ 6,1 milhões; e (ii) provisões sem efeito 
caixa de R$ 16,6 milhões; • Negativos: (iii) baixa de impairment de R$ 1,2 milhões; (iv) ganho de variação cambial líquida de 
R$ 20,7 milhões; e (v) PIS/Cofins sobre resultado financeiro de R$ 76,9 milhões. No 12M20, o resultado líquido negativo de 
R$ 328,6 milhões, é composto por resultado negativo recorrente de R$ 142,6 milhões e resultado negativo não recorrente 
e/ou sem efeito caixa de R$ 186,1 milhões, composto por: • Positivos: (i) efeitos não caixa e não recorrentes decorrentes da 
Transação TBMT de R$ 1.463,3 milhões; (ii) Efeitos IFRS 16 no TBMT de R$ 90,2 milhões; (iii) PIS/Cofins sobre resultado 
financeiro de R$ 144,5 milhões; (iv) workover de R$ 95,4 milhões; (v) provisões sem efeito caixa de R$ 24,7 milhões; e 
(vi) perda de variação cambial líquida de R$ 110,8 milhões; • Negativos: (vii) baixa de impairment de R$ 1.786,5 milhões.
ATIVO SALDO DE CAIXA - R$ milhões                                            
Com a Aprovação, o Ativo Total da Cia. que no 4T19 era 
de R$ 1.339,7 milhões encerrou o 4T20 em R$ 289,8 
milhões, resultado principalmente da baixa de Direito 
de Uso, que passou de R$ 824,4 milhões no 4T19 para 
R$ 4,8 milhões no 4T20, e baixa no Imobilizado que 
passou de R$ 178,8 milhões no 4T19 para R$ 35,2 
milhões no 4T20. 

 

                      
                    

O Ativo Circulante no 4T20 de R$ 128,5 milhões corresponde por 44,3% do Ativo Total e é composto principalmente 
por (i) caixa, equivalente e depósitos vinculados de R$ 98,3 milhões; (ii) outros créditos no valor de R$ 20,0 milhões, 
composto principalmente pelo depósito judicial em favor da ANP; (iii) estoque de óleo de R$ 6,5 milhões e (iv) contas 
a receber de R$ 3,6 milhões.
PASSIVO
As contas de Passivo do balanço patrimonial também refletem os efeitos da Aprovação. Os principais ajustes no Passivo 
decorrentes da Transação TBMT são: (i) baixa no valor total de Arrendamentos a pagar para R$ 4,8 milhões (R$ 785,7 
milhões no 4T19); (ii) baixa integral da provisão para obrigação de abandono do TBMT que era de R$ 291,5 milhões 
no 4T19. O Passivo não circulante de R$ 684,9 milhões, passou a ser composto essencialmente por (i) provisões para 
contingências e compromissos regulatórios no valor de R$ 231,7 milhões; (ii) provisões para obrigação de abandono 
de campos exploratórios no montante de R$ 71,6 milhões; e (iii) provisões para compensações ambientais na quantia 
de R$ 74,0 milhões. A provisão para PIS/Cofins diferido de R$ 307,5 milhões é decorrente de receitas de variações 
monetárias não-realizadas. No 4T20, conforme divulgado, foi concluído e homologado aumento do capital social no 
valor de R$ 43,2 milhões, decorrente de capitalização de créditos, mediante a emissão privada de 37.908.426 (trinta 
e sete milhões, novecentas e oito mil, quatrocentas e vinte e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal. Ressaltamos que o patrimônio líquido continua negativo em R$ 754,4 milhões, portanto, o valor 
das obrigações da Cia. é superior ao valor de seus ativos, espelhando tantos os desafios que ainda são enfrentados 
para o retorno à normalidade das atividades, assim como da indústria de óleo e gás.
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CORONAVIRUS (COVID-19)
A Cia. segue desde o início da pandemia todas as orientações de prevenção do Ministério da Saúde visando proteger os 
seus colaboradores e suas operações contra as ameaças que estão sendo apresentadas pelo COVID-19. Além disso, 
adotamos o trabalho remoto e seguimos em conformidade com os protocolos de saúde e segurança estabelecidos 
pelas autoridades e agências.
A Cia. reconhece a recomendação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio do OFÍCIO CIRCULAR/
CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, que destaca a importância das Cia.s considerarem os impactos do agente de coronavírus 
(“COVID-19”) em seus negócios e divulgarem os potenciais riscos e incertezas, se houverem, decorrentes dessa 
análise, levando em consideração as normas contábeis aplicáveis. Na data desta informação trimestral, a Cia. continua 
monitorando e acompanhando a evolução do COVID-19 e, até o momento, não identificou alterações significativas no 
uso de julgamento ou alterações na elaboração de estimativas praticadas e divulgadas nas notas explicativas 1.3, 10, 
11, 11b, 12, 13, 16, 18 e 28. A Cia. não pode prever a extensão e a duração de medidas adotadas pelo governo e, 
portanto, não pode prever os impactos diretos e indiretos do COVID-19 sobre seus negócios, resultados operacionais 
e condição financeira.
EVENTOS SUBSEQUENTES
HEDGE DE PREÇO DE PETRÓLEO
Em fevereiro de 2021 a Cia. contratou proteção contra oscilação do preço de petróleo. Foram contratadas opções de 
venda, com preço de exercício (strike) de US$ 50,00 por barril, para o volume de 624 mil barris de óleo referente às 
comercializações de óleo entre os meses de fevereiro de 2021 até março de 2022.
ACORDO DE QUITAÇÃO EM DISPUTAS ARBITRAIS E JUDICIAIS COM O GRUPO BARRA
No dia 17 de março de 2021 a Cia. comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com 
suas subsidiárias Dommo Netherlands Holding B.V. e Dommo Netherlands B.V., celebrou acordo de quitação com 
Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. e FR Barra 1 S.À R.L. (em conjunto “Grupo Barra”), no qual desistiram as 
partes mutuamente de prosseguir com os litígios arbitrais e judiciais, conexos à participação em disputa no Bloco BS-4 
(“BS-4”) entre a Cia. e o Grupo Barra, e outorgaram quitação. Os litígios arbitrais e judiciais referentes a participação 
remanescente da Cia. em BS-4 prosseguem com relação à Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A., atualmente 
denominada Enauta Energia S.A., e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
AUMENTO DE CAPITAL ATRAVÉS DE CAPITALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Em 22 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da Cia., mediante 
capitalização de créditos, detido pelo Escritório de Advocacia Pinheiro Guimarães Advogados (“PGA”), dentro do limite 
do capital autorizado, no valor de R$1.883.512,29, com a emissão privada de 2.134.695 (dois milhões, cento e trinta 
e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos 
termos do artigo 170 da Lei das S/A. Os detalhes do Aumento de Capital constam no Aviso aos Acionistas divulgado 
ao mercado e acionistas em geral no dia 22 de março de 2021.
DISCLAIMER
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas 
dos administradores da Cia. sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos 
resultados financeiros da Cia., dentre outros. Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, 
“projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidente-
mente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Cia. e, consequentemente, não são garantias de resultados 
futuros da Cia.. Portanto, os resultados futuros das operações da Cia. podem diferir das atuais expectativas, e o leitor 
não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. Em nenhuma hipótese a Cia. ou seus conselhei-
ros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) 
por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta 
apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Cia. não se obriga a atualizar as apresen-
tações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. A Cia. não tem intenção de for-
necer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações 

e os resultados reais. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de 
investimento na Cia.. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada 
de decisão de investimento. Os valores informados para o período corrente em diante são estimativas ou metas. Adi-
cionalmente, esta apresentação contém alguns indicadores financeiros que não são reconhecidos pelo BR GAAP ou 
IFRS. Esses indicadores não possuem significados padronizados e podem não ser comparáveis a indicadores com 
descrição similar utilizados por outras Cia.s. Nós fornecemos estes indicadores porque os utilizamos como medidas 
de performance da Cia.; eles não devem ser considerados de forma isolada ou como substituto para outras métricas 
financeiras que tenham sido divulgadas em acordo com o BR GAAP ou IFRS.
Reconciliação de contas 4T19 4T20 ∆ 12M19 12M20 ∆
Receita líquida 82,0 44,5 -45,7% 438,1 333,2 -23,9%
Lucro (prejuiízo) líquido (6,4) 77,2 -1313,1% (126,5) (328,6) 159,7%
Ajustes
Imposto de renda e contribuição social - - n.a. - - n.a.
Resultado financeiro (1,9) 4,1 -321,6% 40,0 149,0 272,7%
Receita financeira (1,1) (0,1) -86,5% (18,2) (1,7) -90,9%
Despesa financeira 9,2 25,0 172,0% 50,9 39,8 -21,9%

- - n.a. - - n.a.
Variação cambial líquida (10,0) (20,7) 107,4% 7,2 110,8 1435,9%
Depreciação CPV 8,7 0,3 -96,7% 45,5 28,7 -36,8%
Depreciação e amortização 4,1 6,0 45,9% 18,3 23,1 26,1%
EBITDA conforme Inciso I do Art 3º da CVM 527 4,6 87,7 1820,5% (22,7) (127,7) 462,2%
Outros ajustes
IFRS 16 (5,0) (0,0) -99,3% (28,6) 38,6 -235,2%
Provisões (estorno) sem efeito caixa não ligadas a 
operação TBMT

(16,1) 16,6 -203,1% (42,3) 24,7 -158,4%

Provisão para perda de estoques - - n.a. 0,0 0,1 2400,0%
PIS e COFINS sobre resultado financeiro(a) (24,5) (76,9) 213,7% 24,1 144,5 499,0%
Impairment(b) 32,4 (1,2) -103,7% 88,1 (1.786,5) -2126,8%
Provisão para perda em investimentos - - n.a. - - n.a.
Provisão para realização de ajustes acumulados de 
conversão

- - n.a. - - n.a.

Transação TBMT - Não caixa - - n.a. - 1.463,3 n.a.
Baixa efeitos IFRS - 16 TBMT - - n.a. - 90,2 n.a.
Workover - 6,1 n.a. - 95,4 n.a.
EBITDA Ajustado (8,7) 32,3 -473,0% 18,7 (57,5) -407,6%
Margem EBITDA Ajustado -10,6% 72,6% 83p.p. 4,3% -17,3% -22p.p.
(a) Resultado decorrente da receita financeira de variação cambial e não tem efeito caixa. É contabilizado na DRE na 
rubrica despesa operacional. Foi reconciliado para não causar distorção na análise do EBITDA. (b) Tem efeito similar 
à depreciação e não tem efeito caixa. Foi reconciliado para não causar distorção na análise do EBITDA.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 3.105 15.209 93.994 125.670
Estoque de óleo 8 6.572 85.389 6.520 81.173
Depósitos vinculados 6 4.336 3.368 4.336 6.583
Contas a receber 7 - - 3.594 -
Outros créditos e despesas antecipadas 9 19.951 7.673 20.022 7.386
Total do ativo circulante 33.964 111.639 128.466 220.812
Não circulante
Realizável a longo prazo
Estoques 8 - - 13.923 13.923
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 14 18.562.304 14.706.363 - -
Impostos a recuperar 13 88.088 86.605 107.369 97.654
Créditos com partes relacionadas 14 554.769 431.545 - -
 19.205.161 15.224.513 121.292 111.577
Direito de uso 32 4.828 824.370 4.828 824.370
Investimentos 10 91.458 47.768 51 4.216
Imobilizado 11 33.798 177.690 35.165 178.751
Intangível 12 10 10 10 10
Total do ativo não circulante 19.335.255 16.274.351 161.346 1.118.924
Total do ativo 19.369.219 16.385.990 289.812 1.339.736
Passivo
Circulante
Fornecedores 15 143.337 40.237 150.185 40.697
Impostos, contribuições e participações a recolher 13 45.460 41.699 45.449 41.706
Salário em encargos trabalhistas 12.384 24.752 12.384 24.752
Contas a pagar para partes relacionadas 14 247.190 191.536 - 25.540
Provisões diversas 16 844 646 844 646
Arrendamentos a pagar 32 1.617 203.610 1.617 203.610
Outras contas a pagar 17 85.717 76.233 148.828 124.628
Total do passivo circulante 536.549 578.713 359.307 461.579
Não circulante
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas 14 18.279.612 14.446.241 - -
Contas a pagar para partes relacionadas 14 622.553 482.879 - -
Provisões diversas 16 374.183 615.530 374.183 615.530
Arrendamentos a pagar 32 3.182 582.111 3.182 582.111
PIS e COFINS diferidos 13 307.502 162.994 307.502 162.994
Total do passivo não circulante 19.587.032 16.289.755 684.867 1.360.635
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social 19 455.615 412.399 455.615 412.399
Reservas de capital 19 (159.192) (159.192) (159.192) (159.192)
Ajustes acumulados de conversão 75.280 61.808 75.280 61.808
Prejuízos acumulados (1.126.065) (797.493) (1.126.065) (797.493)
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (754.362) (482.478) (754.362) (482.478)
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 19.369.219 16.385.990 289.812 1.339.736

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019  
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
 Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais (328.572) (126.516) (328.572) (126.516)
Prejuízo do exercício 
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das 
atividades operacionais:
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível 11 29.387 46.196 52.116 63.824
Resultado de equivalência patrimonial 10 1.258.291 121.081 (51) (4.216)
Opções de ações (pro rata, cancelamento/anulação e garantias) 16 198 (2.834) 198 (2.834)
Perda / (reversão) no valor de recuperação de ativos –  
 Impairment 11 e 25 (1.763.970) 105.398 (1.786.518) 88.144
Provisões diversas 31.823 (13.832) 31.823 (13.832)
Variação cambial não realizada s/ financiamentos ativos  
 e passivos (1.359.762) (262.732) - -
Juros/encargos sobre financiamento ativos e passivos  
 provisionados 9.646 (6.879) 15.000 -
PIS e COFINS diferidos 13 e 24 144.508 24.124 144.508 24.124
Juros e variação cambial sobre provisão para abandono 137.000 29.752 137.000 29.752
Transação TBMT 1.572.078 - 1.572.078 -
Ajuste a valor justo ativos financeiros 23 - - - (12.654)
Juros decorrente da adoção da IFRS 16 23 e 32 (9.547) 9.573 (9.547) 9.573
Ajuste custo do produto vendido decorrente da adoção  
 da IFRS 16 32 48.167 (38.133) 48.167 (38.133)
Provisão para perdas de estoques 5 3 5 3
Outros - - 17.201 (3)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações (230.748) (114.799) (106.592) 17.232
Variação nos ativos e passivos:
Outros créditos e partes relacionadas 447.757 483.147 (38.176) (38.815)
Impostos de renda, contribuição social e outros impostos  
 a recuperar 13 (1.483) 3.015 (9.715) 1.618
Contas a receber 7 - - (3.594) -
Estoques 8 69.589 (60.140) 65.425 (60.991)
Depósitos vinculados 6 (968) (123) 2.247 (3.338)
Títulos e valores mobiliários - - - 113.378
Fornecedores 15 109.566 5.115 115.954 4.803
Salários e encargos trabalhistas (12.368) 12.897 (12.368) 12.809
Imposto de renda, contribuição social, participações  
 governamentais e outros tributos a recolher 13 3.761 6.330 3.743 6.325
Realização provisões diversas (2.787) (720) (2.787) (720)
Outras contas a pagar 17 9.484 1.513 24.200 3.356
 622.551 451.034 144.929 38.425
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 391.803 336.235 38.337 55.657
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em participações acionárias 10 (12.306) (5.415) - -
Aquisições de ativo imobilizado 11 (91.763) (87.306) (91.763) (87.306)
Alienação de ativo imobilizado - 1 - 1
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (104.069) (92.720) (91.763) (87.305)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital 19.a - 7 - 7
Captações de empréstimos e financiamentos com partes  
 relacionadas 24.000 - 24.000 -
Amortização de principal de financiamentos com partes  
 relacionadas 14 (323.838) (280.235) (2.250) -
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos (299.838) (280.228) 21.750 7
Variação no caixa e equivalentes de caixa (12.104) (36.713) (31.676) (31.641)
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 15.209 51.922 125.670 157.311
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 3.105 15.209 93.994 125.670
Variação no caixa e equivalentes de caixa (12.104) (36.713) (31.676) (31.641)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

Controladora Consolidado
 Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de venda 20 321.587 417.801 333.225 438.118
Custo dos produtos vendidos 21 (388.659) (402.902) (368.049) (383.500)
Lucro bruto (67.072) 14.899 (34.824) 54.618
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 22 (42.833) (60.140) (62.661) (65.776)
Outras (despesas) receitas operacionais 24 (1.868.005) (16) (1.868.677) 8.543
Perda no valor de recuperação de ativos – Impairment 25 1.763.970 (105.398) 1.786.518 (88.144)
Resultado de equivalência patrimonial 10 (1.258.291) (121.081) 51 4.216

(1.405.159) (286.635) (144.769) (141.161)
Resultado antes do resultado financeiro (1.472.231) (271.736) (179.593) (86.543)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 23 5.685 8.055 1.654 18.167
Despesas financeiras 23 (38.252) (27.497) (39.788) (50.923)
Variação cambial líquida 23 1.176.226 164.662 (110.845) (7.217)
 1.143.659 145.220 (148.979) (39.973)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (328.572) (126.516) (328.572) (126.516)
Imposto de renda e contribuição social 13 - - - -
Prejuízo do exercício (328.572) (126.516) (328.572) (126.516)
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$) 31 (1,20654) (0,46851)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de reais)

Controladora e Consolidado
 31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do exercício (328.572) (126.516)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 13.472 993
Total do resultado abrangente (315.100) (125.523)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)  

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais)

Nota
Capital 
Social

Ações 
em te-

souraria
Reserva 

de capital

Ajustes 
acumulados 

de conversão
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 01 janeiro de 2019 10.250.677 (21.646) 1.727.383 60.815 (12.393.579)(376.350)
Aumento de capital 19 7 - - - - 7
Redução de capital com absorção de  
 prejuízos acumulados 19 (11.722.602) - - - 11.722.602 -
Efeito reflexo outros resultados  
 abrangentes em controladas - - (2.258) - - (2.258)
Realização ações em Tesouraria OGPar - 21.646 - - - 21.646
Ajustes acumulados de conversão 10 - - - 993 - 993
Prejuízo do exercício - - - - (126.516)(126.516)
Incorporação de saldos de reserva 19 1.884.317 - (1.884.317) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 412.399 - (159.192) 61.808 (797.493)(482.478)
Aumento de capital 19.a 43.216 - - - - 43.216
Ajustes acumulados de conversão 10 - - - 13.472 - 13.472
Prejuízo do exercício - - - - (328.572)(328.572)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 455.615 - (159.192) 75.280 (1.126.065)(754.362)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019  

(Em milhares de reais)
 Controladora Consolidado

 Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas 20 321.587 417.801 333.225 438.118
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos, 
menos royalties, depreciação e amortização 21 (330.145) (316.672) (309.535) (297.270)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.709.128) 33.540 (1.709.139) 52.262
Perda no valor de recuperação de ativos – Impairment 25 1.763.970 (105.398) 1.786.518 (88.144)
 (275.303) (388.530) (232.156) (333.152)
Valor adicionado bruto 46.284 29.271 101.069 104.966
Retenções
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível 11 (29.387) (46.196) (52.116) (63.824)
 (29.387) (46.196) (52.116) (63.824)
Valor adicionado líquido produzido pela Cia. 16.897 (16.925) 48.953 41.142
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 10.1 (1.258.291) (121.081) 51 4.216
Receitas financeiras 23 5.685 8.055 1.654 18.167
 (1.252.606) (113.026) 1.705 22.383
Valor adicionado total a distribuir (1.235.709) (129.951) 50.658 63.525
Distribuição do valor adicionado
Empregados (i)
  Remuneração direta 32.265 43.456 32.265 43.497
  Benefícios 7.150 6.677 7.150 6.677
  FGTS 4.831 2.818 4.831 2.818
 44.246 52.951 44.246 52.992
Tributos
   Impostos, taxas e contribuições 156.815 40.036 154.575 38.166
  Royalties 21 29.776 40.743 29.776 40.743
Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras e variação cambial líquida 23 (1.137.974) (137.165) 150.633 58.140
Remuneração de capitais próprios  
Prejuízo do exercício atribuído aos acionistas  (328.572) (126.516) (328.572) (126.516)
Valor adicionado total distribuído  (1.235.709) (129.951) 50.658 63.525
(i) Composto por valores alocados aos projetos como custo dos produtos vendidos ou imobilizado e por valores 
registrados como despesas administrativas e gerais.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais, exceto quando mencionado em contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1 Estrutura societária: Em 31/12/2020 a Dommo Energia S.A. apresentava a seguinte estrutura societária:

Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Cia.”) foi constituída, sob a forma de sociedade por quotas de res-
ponsabilidade, em 27/06/2007. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto social, mediante autorização 
ou concessão da União, a pesquisa, a lavra, o refino, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo e gás 
natural e de outros hidrocarbonetos, bem como quaisquer outras atividades correlatas. A Dommo Energia poderá, 
ainda, diretamente ou através de subsidiárias, exercer as atividades integrantes de seu objeto social no País ou fora do 

território nacional e participar do capital de outras sociedades. Dommo R-11 Petróleo e Gás S.A. (“Dommo R-11”): 
Constituída em 4/10/2013, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem o mesmo objeto social da Dommo Energia. 
Dommo International GmbH (“Dommo International”): Constituída em 11/11/2009, com sede na cidade de Viena, 
na Áustria, tem por objeto social a participação em outras empresas e em qualquer tipo de negócio. Dommo Austria 
GmbH (“Dommo Austria”): Constituída em 11/11/2009, com sede na cidade de Viena, na Áustria, tem por objeto 
social todas as atividades relacionadas ao comércio de petróleo, gás natural e todos os demais hidrocarbonetos, in-
cluindo importação, exportação, processamento, transporte e armazenagem. Pode, também, adquirir, manter e alienar 
participações em outras empresas e celebrar contratos de locação. Dommo Netherlands Holding B.V. (“Dommo 
Netherlands Holding”): Constituída em 23 de julho de 2012, com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto 
social a exploração, produção e comercialização de petróleo e seus subprodutos, gás natural e outros hidrocarbone-
tos. Pode, ainda, participar no capital de outras sociedades e prestar serviços técnicos na indústria de petróleo e gás, 
bem como se engajar em outras atividades associadas a essa indústria. Atualmente, a sua principal atividade consiste 
na participação no capital de outras sociedades holandesas. Dommo Netherlands B.V (“Dommo Netherlands”): 
Constituída em 19/03/2010, com sede em Amstelveen, na Holanda, tem por objeto social a exploração, produção e 
comercialização de petróleo e seus subprodutos, gás natural e outros hidrocarbonetos. Pode, ainda, prestar serviços 
técnicos na indústria de petróleo e gás, bem como se engajar em outras atividades associadas a essa indústria. Atu-
almente, a sua principal operação consiste na aquisição e arrendamento, para a Dommo Energia, de equipamentos 
a serem utilizados na indústria de petróleo e gás. Atlanta Field B.V. (“Atlanta Field”): Constituída em 02/11/2012, 
com sede em Rotterdam, na Holanda. Atualmente, a sua principal operação consiste na aquisição e arrendamento 
de equipamentos a serem utilizados na exploração e produção de petróleo e gás pelo Consórcio BS-4 composto por 
Dommo Energia com 40% de participação, Enauta Participações S.A., anteriormente denominada Queiroz Galvão 
Exploração e Produção S.A. (“Operadora”, “Enauta” ou “QGEP”) com 30% e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás 
Ltda. (“Barra”) com os 30% restantes (quando em conjunto “Consórcio” ou “Consórcio BS-4”). Óleo e Gás Partici-
pações S.A. (“OGPar”): Foi constituída em 10/04/2006, sob a razão social Centennial Asset Participação Corumbá 
S.A. Após a cisão do acervo líquido associado a outros negócios que não petróleo e gás, a razão social foi alterada, 
em 3/09/2007 para OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e posteriormente, em 06/12/2013, para a denominação 
atual. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem como objeto social a participação no capital de outras sociedades, 
que atuam no segmento de petróleo e gás, nacionais ou estrangeiras, constituídas sob qualquer tipo societário. (*) Em 
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dezembro de 2018 a Dommo Energia incorporou (“incorporação por ações”) a OGPar e passou a deter a totalidade 
das ações da OGPar. A OGPar por sua vez possuía na data de daquelas demonstrações contábeis a participação 
recíproca de 0,83% na Dommo Energia. Para maiores detalhes sobre a incorporação por ações vide nota explicativa 
10. 1.2 Portfólio: Em 31/12/2020 a Cia. possuía participação nos seguintes campos:

País Bacia Bloco Campo Operador
% Dommo 

Energia Período contratual

1 Brasil Campos BMC 41 Tubarão Azul Dommo Energia 100%
09/05/2012 a 
09/05/2039

2 Brasil Campos BMC 39 e 40
Tubarão Martelo 

(*) Dommo Energia 20%
19/04/2012 a 
19/04/2039

3 Brasil Santos BS-4 Atlanta
Enauta Participa-

ções 40%
27/12/2006 a 
27/12/2033

4 Brasil Santos BS-4 Oliva
Enauta Participa-

ções 40%
27/12/2006 a 
27/12/2033

* A Petrorio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. detém 80% da participação no campo.
Campos em desenvolvimento e produção: Atlanta e Oliva - em disputa: Os campos de Atlanta e Oliva estão localiza-
dos no bloco BS-4 na Bacia de Santos (“BS-4” ou “Campos de Atlanta e Oliva” ou “Campo de Atlanta”). A Cia. adquiriu 
originalmente 40% de participação no consórcio BS-4 composto ainda pela Enauta com 30% de participação e Barra com 
os 30% restantes. O Campo de Atlanta iniciou a produção no dia 2/05/2018. Em outubro de 2017, a Barra notificou a 
Dommo Energia informando que estaria exercendo, sem oferta de pagamento de preços ou reparação de danos, uma 
opção de exigir a exclusão da Cia. do Joint Operating Agreement (“JOA”), do contrato do Consórcio BS-4 e do contrato de 
concessão (“Notificação”). Segundo consta na Notificação, o fundamento da exigência seria a incapacidade da Dommo 
Energia de remediar suposta inadimplência até o 60º (sexagésimo) dia após a data do envio de notificações de inadimple-
mento relativos às chamadas de recursos (cash calls) para cobertura dos gastos do Consórcio BS-4. A esse respeito, a 
Cia. comunicou ao mercado no dia 23/10/2017 que iniciou procedimento de arbitragem administrado pela London Court 
of International Arbitration - LCIA, nos termos do regulamento de arbitragem da UNCITRAL, contra a Barra e a Enauta, 
para questionar (i) o exercício da suposta opção pela Barra de exigir que a Dommo Energia, sem qualquer oferta de pa-
gamento de preço ou de indenização, se retire do JOA referente ao BS-4, do contrato do Consórcio BS-4 e do Contrato 
de Concessão do BS-4; (ii) o estado de inadimplência da Enauta na qualidade de operadora do Consórcio BS-4; e (iii) a 
ilegalidade de determinadas cláusulas do JOA que supostamente autorizariam o exercício das ações intentadas pela 
Barra e Enauta. Foi formulado também pedido de condenação da Barra e Enauta ao pagamento das perdas e danos 
causados por tais condutas. O Tribunal arbitral proferiu decisão preliminar, com efeitos a partir do segundo trimestre de 
2018 (“2T18”), na qual determinou que a parcela referente à participação de 40% na receita proveniente da venda do óleo 
fosse depositada em uma conta escrow, para que os depósitos fossem utilizados para pagar cash calls emitidos após a 
decisão preliminar e outros custos e para que o saldo remanescente fosse levantado pelo vencedor da disputa. Dessa 
forma, e em consonância com o CPC 25, a Dommo Energia não registrou os billings statements e os cash calls, recebidos 
a partir do 2T18, nos montantes de R$ 136.458 e de R$ 120.103, respectivamente. Da mesma forma, a receita decorren-
te da venda de óleo também não foi registrada. Em 18/07/2018, a Operadora emitiu um comunicado à Dommo Energia 
sobre a abertura da conta escrow onde deveriam ser depositados os valores da venda do óleo e na qual foram deposita-
dos R$ 42.045 em pagamento à parcela de 40% em disputa referente aos carregamentos ocorridos. Durante esse perío-
do, a Operadora resgatou o valor integral depositado na escrow para pagamentos dos cash calls, recebidos a partir do 
2T18. No dia 25/09/2018 a Cia. tomou conhecimento de sentença proferida pelo Tribunal Arbitral relativa à primeira fase 
do procedimento arbitral, conforme fato relevante divulgado no dia 23/10/2017. A referida decisão declarou, dentre outros 
fatos, que a notificação emitida pela Barra em 10/10/2017, no intuito de exercer, sem oferta de pagamento de preço, a 
opção de exigir a exclusão da Cia. do JOA, do contrato de Consórcio e do contrato de Concessão, todos relativos ao 
Bloco BS-4 - conforme fato relevante de 20/10/2017 -, foi válida ao tempo em que realizada, devendo produzir efeitos 
desde a data de seu recebimento pela Cia., ou seja, 11/10/2017, reservando a possibilidade de esta exclusão ter sua 
nulidade atestada em uma etapa subsequente da arbitragem, com a produção de provas que dessem suporte a tal anula-
ção. No dia 28/01/2019, a Cia. tomou conhecimento de sentença proferida pelo tribunal arbitral acerca da segunda fase 
do procedimento arbitral, na qual o tribunal arbitral decidiu que a Dommo deveria pagar aos demais consorciados (Enauta 
e Barra) os cash calls cobrados no âmbito do Consórcio. Em 20/07/2020, a Cia. foi notificada da sentença proferida na 
fase 3 do procedimento arbitral, que, dentre outras questões, mesmo após a devida produção de provas, reconheceu 
como válida a Notificação enviada pela Barra à Dommo Energia, tendo determinado que a Dommo Energia reembolse 
determinados custos às partes, possibilitando, ainda, a compensação de R$ 1,6 milhões de cobranças indevidas da Ope-
radora. Os efeitos e a consequente exequibilidade das sentenças arbitrais proferidas em território nacional estão sujeitos 
aos procedimentos de homologação de sentença estrangeira, a cargo do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos termos 
da Constituição Federal e da legislação vigente. Nesse contexto e atendendo especificamente a legislação contábil repre-
sentada pelo CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, a Dommo Energia reclassificou o montante de R$ 205.920 da parcela de sua participação no BS-4 
que estava classificado como mantido para venda e registrou novamente no imobilizado o valor de R$ 101.602 e no intan-
gível o valor de R$ 104.318 no ano de 2018. Também no ano de 2018 em consequência da determinação dessa regra 
contábil, complementou o montante da impairment cujo saldo em 31/12/2018 é de R$ 1.084.369 e que, conforme descrito 
na nota explicativa 25, está líquido da provisão para abandono no montante de R$ 264.020 em 31/12/2018 (nota explica-
tiva 16b) e dos cash calls recebidos após outubro de 2017 cujo saldo em 31/12/2018 era de R$ 47.648 (nota explicativa 
17). Adicionalmente a Cia. reverteu a parcela do imposto de renda e da contribuição social diferidos referentes à projeção 
de lucros tributáveis futuros decorrentes do Bloco BS-4, considerando os aspectos inerentes à venda do óleo menciona-
dos no processo arbitral. Ressaltamos que essas reclassificações dos registros contábeis atendem essencialmente a 
determinações do CPC 01 e do CPC 25, e não representam o entendimento da Administração da Cia. e de seus asses-
sores jurídicos sobre a Decisão e nem trazem prejuízo a qualquer estratégia jurídica a ser eventualmente implementada. 
Durante o ano de 2019 e até o presente período findo em 31/12/2020, não houve qualquer alteração nas provisões e re-
gistros contábeis acima. No dia 24/06/2019, a Cia. divulgou Fato Relevante, a respeito da decisão da Diretoria Colegiada 
da ANP, proferida do dia 19/06/2019, autorizando a cessão da participação da Cia. no Bloco BS-4 para os sócios dos 
consórcios, fundamenta na utilização da cláusula mandato constante no JOA. No entendimento da Cia., a decisão partiu 
de premissas e informações inverídicas e equivocadas apresentadas pelos sócios do consórcio. Com o fim de anular a 
referida decisão da ANP e de ser ressarcida pelas perdas e danos sofridos, a Dommo Energia apresentou, em 26/08/2019, 
requerimento de procedimento arbitral (“Procedimento Arbitral CCI”) em face da ANP e dos demais sócios do Consórcio, 
conforme Comunicado ao Mercado, divulgado no dia 27/08/2019. O Procedimento Arbitral, de acordo com o estabelecido 
no Contrato de Concessão da ANP, é administrado de acordo com as Regras de Conciliação e Arbitragem da Câmara de 
Comércio Internacional (“Regulamento CCI”), nos termos de seu regulamento. A lei brasileira é aplicável ao Procedimen-
to Arbitral, que tem como sede a cidade do Rio de Janeiro. A Operadora Enauta divulgou fatos relevantes que trouxeram 
ao conhecimento da Cia. atualizações sobre a produção no Campo de Atlanta. A Barra comunicou sua saída voluntária e 
unilateral do Consórcio BS-4, que teve a sua produção suspensa por determinado período, tendo sido parcialmente reto-
mada. Considerando tais atualizações, a Dommo requereu a extinção sem resolução do mérito da arbitragem, deixando 
de recolher as custas pertinentes. As Requeridas Enauta, Barra e ANP opuseram-se ao pedido, porém devem realizar o 
pagamento de custas para prosseguimento da arbitragem. Aguarda-se o pagamento das custas pelas Requeridas, ou o 
encerramento do procedimento arbitral pela CCI. Chamamos atenção para os Eventos Subsequentes, nota explicativa 33, 
no qual consta informação sobre acordo de quitação com Barra, celebrado após 31/12/2020. Cumpre esclarecer, que a 
Cia. ainda possui outros procedimentos arbitrais em jurisdições diversas relacionadas ao bloco BS-4 envolvendo Enauta 
e a ANP, os quais constam na Nota Explicativa 1.2. Tubarão Martelo: O Campo de Tubarão Martelo (“TBMT”)  estende-se 
pelas áreas dos contratos de concessão dos blocos exploratórios BM-C-39 e BM-C-40 e está situado na Bacia de Cam-
pos, em profundidade d’água de 110 metros, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Em 3/08/2020, a ANP conferiu 
vigência e eficácia (“Deliberação”) à Transação TBMT, com efeitos retroativos à 3/02/2020. Com a Deliberação, a Cia. 
passou a ter participação de 20% na concessão do campo e deixou de ser operadora. A Transação TBMT prevê ainda, a 
interligação (“Tieback”) entre os campos de Polvo e TBMT, que gerará sinergias significativas. Até que seja concluído o 
Tieback a Cia. terá direito a 20% do óleo produzido e comercializado por TBMT e o custo operacional (“OpEx”) correspon-
dente a sua participação limitado a US$ 840 por mês, incluindo os custos relacionados à FPSO OSX3. O novo operador 
arcará com a totalidade de futuros investimentos, incluindo o Tieback (“CapEx”), e assumiu a parcela de 20% da Cia. re-
ferente ao custo de abandono (“AbEx”) do TBMT (parte do preço de venda da participação de 80%). Após a conclusão do 
Tieback, estimada pelo novo operador para o 2° semestre de 2021, a Cia. terá direito a 5% do óleo total produzido em 
conjunto pelos Campos de Polvo e TBMT (“Polo”) até os primeiros 30 milhões de barris, e 4% do óleo do Polo após 30 
milhões de barris produzidos. O novo operador continuará responsável por 100% do CapEx e da parcela de 20% da Cia. 
do AbEx do TBMT. Campo em processo de descomissionamento: Tubarão Azul: Conforme fato relevante divulgado 
no dia 22/01/2016, foi concluída a desmobilização do navio de produção FPSO OSX-1 que operava no Campo. O aban-
dono dos poços foi concluído no primeiro trimestre de 2018 e o descomissionamento do campo está em andamento. 1.3 
Continuidade das operações: Durante o ano de 2020, foram realizadas ações em busca pela normalidade e equaciona-
mento da posição de liquidez de curto e médio prazos: • Em 3/02/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas 
e mercado em geral, a Cia. celebrou um Acordo de Farm-out (“Farm-out Agreement - FOA”) e de um Contrato de Opera-
ção Conjunta (“Joint Operating Agreement - JOA”) a respeito de 80% do Campo de Tubarão Martelo (“TBMT”) (FOA e JOA 
em conjunto “Transação TBMT”); • Em 26/06/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas e mercado em 
geral, como parte da Revitalização do TBMT o poço TBMT-2HP reiniciou a operação, com volume aproximado de 1,8 mil 
barris de óleo por dia; • Em 3/08/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas e mercado em geral, a ANP 
aprovou a Transação TBMT, com efeitos retroativos à 3/02/2020, tendo a Cia.: (i) deixado de ser operadora e passado a 
ter participação de 20% na concessão do TBMT que teve sua vida útil estendida para 10 anos, com custo operacional de 
US$ 840.000,00; (ii) transferido 100% da obrigação de abandono do Campo de Tubarão Martelo para a PetroRio cujo 
montante era de R$ 291.539 em 31/12/2019 (vide nota explicativa 16) e R$ 408.077 em 30/06/2020; e (iii) se isentado de 
desembolsos de caixa relacionados a futuros investimentos no TBMT. Com a aprovação da Transação TBMT o quadro de 
colaboradores, que era de 172 colaboradores em 31/12/2019, passou para 24 colaboradores na data de divulgação des-
sas Demonstrações Contábeis, uma vez que a Cia., sem o status de operadora, deixou de contar com colaboradores 
offshore, o que por sua vez permitirá que a Cia. também reduza despesas gerais e administrativas, como por exemplo, 
menores despesas de escritório; • Em 18/08/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas e mercado em ge-
ral, a Revitalização do TBMT foi concluída com a entrada em operação do poço 7-TBMT-4HP, elevando a produção do 
campo para cerca de 10 mil barris de óleo por dia. Não obstante a Transação TBMT e a Revitalização do TBMT acima 
mencionadas que permitem redução de custos operacionais e despesas gerais e administrativos, e mitigam a geração de 
caixa no médio prazo, a Administração da Cia. chama a atenção para aspectos que indicam a existência de incertezas 
relevantes quanto à capacidade de continuidade operacional no longo prazo. A Dommo Energia apresenta um capital 
circulante líquido negativo nos montantes de R$ 502.585 mil e R$ 230.841 mil, individual e consolidado, respectivamente, 
decorrente basicamente de dívida de curto prazo com partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar, bem 
como tem apurado prejuízos recorrentes em suas operações e apresentou passivo a descoberto em 31/12/2020 no mon-
tante de R$ 754.362 (R$ 482.478 em 31/12/2019). Adicionalmente, possui relevantes passivos de longo prazo nos mon-
tantes de R$ 374.183 em 31/12/2020 (R$ 615.530 em 31/12/2019). Importante ressaltar que ainda é incerto o momento 
de realização desses passivos. Outro aspecto relevante são as contingências tributárias classificadas como possíveis e 
divulgadas na nota explicativa 18 no montante de R$ 2.189.693 em 31/12/2020 (R$ 1.984.103 em 31/12/2019) para as 
quais o julgamento da Cia. e de seus advogados é de que há argumentos e fundamentos que sustentam nossa defesa a 
respeito dos questionamentos das autoridades tributárias. Além disso, deve-se considerar que há significativa incerteza 
quanto ao prazo para desfecho desses assuntos. Importante mencionar que a relevante redução no montante divulgado 
deve-se à mudança do prognóstico de possível para remoto no processo cujo objeto é a aceitação de garantidor para 
suspenção de tributos federais em razão da admissão temporária no regime do Repetro e que durante o 4T19 a Cia. ob-
teve decisão favorável no TRF e à modificação do montante em risco de processos relacionados à cobrança de IRRF 
sobre remessas ao exterior pelo pagamento de juros decorrentes e ao não reconhecimento da dedutibilidade, na apuração 
do IRPJ e da CSSL dessa despesa de juros decorrentes de Contrato de Pré-Pagamento de Exportação (“PPE”). Destaca-
mos que as ações relacionadas ao TBMT buscaram equacionar as questões de liquidez de curto e médio prazos. E, 
conforme comentado acima, a Cia. segue empreendendo esforços almejando o equilíbrio financeiro de longo prazo. Com 
relação ao ativo BS-4, a Cia. constituiu uma impairment na totalidade do valor investido para atender a legislação contábil 
(vide nota explicativa 11). Esse ativo permanece em disputa arbitral. Para maiores informações e atualização do processo 
arbitral do Bloco BS-4 vide nota explicativa 1.2. Com base nos planos descritos acima, a Cia. possui a capacidade de 
manter suas atividades operacionais e as demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas utilizan-
do a base contábil de continuidade operacional. 1.4 Coronavírus (COVID-19): A Cia. segue desde o início da pandemia 
todas as orientações de prevenção do Ministério da Saúde visando proteger os seus colaboradores, fornecedores e suas 
operações contra as ameaças que estão sendo apresentadas pelo COVID-19. Desde o início das recomendações e me-
didas restritivas impostas pelos governos, como o fechamento de negócios não essenciais, a Cia. implementou as seguin-
tes principais medidas em suas operações, alinhadas às medidas do governo: Medidas de contingências, higiene e 
limpeza na FPSO/Escritório administrativo: • Plano de Contingência em conformidade com os protocolos de saúde e 
segurança estabelecidos pelas autoridades e agências; • Adoção de novas medidas de segurança para os trabalhadores 
operacionais, como máscaras, medição de temperatura e procedimentos para deixar as pessoas a uma distância segura 
entre si; e • Monitoramento dos fornecedores para garantir o fornecimento de insumos e materiais para a manutenção das 
atividades da FPSO. Medidas trabalhistas/Informativos internos: • Trabalho remoto (Home-office) e adoção de critérios 
essenciais para limitar as operações industriais e logísticas; Além dessas medidas, foi criado um comitê de crise focado 
em impactos financeiros, que monitora a saúde financeira da Cia., com foco em caixa e resultados, propondo ações para 
minimizar possível redução de receitas e liquidez. Entre essas ações, estão: • Negociação com fornecedores para esten-
der as condições de pagamento; • Adoção das legislações tributárias relacionadas a contribuições previdenciárias, cujos 
valores parcelados já estão inclusive quitados; • Revisão dos contratos de despesas discricionárias, como consultorias; • 
Congelamento de contratações de pessoas durante o período de distanciamento social e aumentos salariais, se aplicável. 
Revisão das estimativas e julgamentos: A Cia. continua monitorando e acompanhando a evolução do COVID-19 e, até 
o momento, não identificou alterações significativas no uso de julgamento ou alterações na elaboração de estimativas 
praticadas e divulgadas nas notas explicativas 1.3, 10, 11, 11b, 12, 13, 16, 18 e 28. A Cia. não pode prever a extensão e 
a duração das medidas adotadas pelo governo e, portanto, não pode prever os impactos diretos e indiretos do COVID-19 
sobre seus negócios, resultados operacionais e condição financeira, incluindo: Outros impactos decorrentes da CO-
VID-19: • O impacto do COVID-19 nas condições financeiras e resultados operacionais, incluindo tendências e perspecti-
vas econômicas gerais, recursos financeiros e de capital ou posição de liquidez; • Como as operações futuras podem ser 
impactadas, considerando possíveis impactos nos custos e nas receitas como, por exemplo, na demanda e na precifica-
ção do óleo bruto ou na cadeia de suprimentos, a Cia. vem acompanhando permanentemente a oscilação do preço do 
óleo e continua monitorando a evolução de suas receitas e custos, cujos efeitos no período de doze meses  findo em 
31/12/2020 foram a redução da receita líquida consolidada de R$ 438.118 para R$ 333.225, mesmo com volume maior 
comercializado no período corrente. A variação conjunta do dólar e do Brent resultaram na redução de 23,94% da receita, 
conforme demonstrado na nota explicativa 20.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Base de preparação: a. Declaração de conformidade com relação às normas IFRS, às normas do CPC e às 
normas da CVM: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelas Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (International Financial Reporting Standards ou “IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (“IASB”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Base de mensuração: As 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos 
instrumentos financeiros derivativos, quando aplicáveis, e outros instrumentos financeiros, que foram mensurados pelo 
valor justo (fair value). c. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas 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. d. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepa-
ração destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Cia. e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre premissas e 
estimativas que poderão resultar em ajustes dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: • Nota explicativa 1.3 - As demonstrações contábeis/contábeis foram elaboradas considerando a conti-
nuidade da Cia.. • Nota explicativa 11b - estimativa de recuperação das reservas para fins de testes de provisão para 
recuperação de ativos, depreciação pelo método de unidades produzidas, provisão para abandono de área, impostos 
diferidos, bem como com efeito relevante na avaliação da premissa de continuidade operacional. • Notas explicativas 
10 - Investimento na Atlanta Field BV (“AFBV”). • Notas explicativas 11 e 12 - Depreciação e Amortização - vidas 
úteis e taxas e teste de impairment. • Nota explicativa 13 - Imposto de renda e contribuição social diferidos - prazo de 
realização. • Nota explicativa 16 - Provisão para obrigação de abandono e compensação ambiental - premissas de 
taxa de desconto utilizada. • Nota explicativa 18 - Contingências - expectativa de êxito ou perda. • Nota explicativa 
28 - Instrumentos financeiros - premissas de cálculo do fair value. Base de consolidação: As demonstrações contábeis 
das controladas estão incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia 
até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas 
adotadas pela controladora. Nas demonstrações contábeis individuais da controladora as informações contábeis das 
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. Os saldos e transações intergrupo, e 
quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intergrupo, são eliminados na preparação das demonstra-
ções contábeis consolidadas. Os ganhos não realizados oriundos de transações com a controlada registrados por 
equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Cia. nas controladas. 
Os resultados não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados dos ganhos não realizados, 
mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável. e. Divulgação das 
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31/12/2020 foram apreciadas 
pela Administração em 23/03/2021.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A Cia. e suas controladas aplicaram as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exer-
cícios apresentados nestas demonstrações contábeis. a. Apuração do resultado: O resultado das operações é apu-
rado em conformidade com o regime contábil de competência. b. Instrumentos financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) 
estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de 
compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38 (IAS 39) Instrumentos Financeiros. (i) Clas-
sificação e mensuração de Ativos e Passivos financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) reteve em grande parte os reque-
rimentos existentes no CPC 38 (IAS 39) para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto, ele 
eliminou as antigas categorias do CPC 38 (IAS 39) para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos e 
recebíveis e disponíveis para venda. A adoção do CPC 48 (IFRS 9) não teve um efeito significativo nas políticas con-
tábeis da Cia. relacionadas a passivos financeiros. O impacto do CPC 48 (IFRS 9) na Classificação e Mensuração de 
ativos financeiros está descrito abaixo. Conforme o CPC 48 (IFRS 9), no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: a “custo amortizado”; “valor justo através de outros resultados abrangentes” (“VJORA”) 
- instrumento de dívida / VJORA - instrumento patrimonial; ou “valor justo através do resultado” (“VJR”). A classificação 
dos ativos financeiros segundo o CPC 48 / IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. Um ativo financeiro é mensurado ao 
custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido 
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; 
e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal 
e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condi-
ções a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é 
atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • seus termos 
contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja man-
tido para negociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em “outros resultados abrangentes” (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos 
os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme descrito acima, 
são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Cia. pode 
designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao 
custo amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil 
que de outra forma surgiria, conforme opção de valor justo disponível no CPC 48 (IFRS 9). Um ativo financeiro (a 
menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo que seja inicial-
mente mensurado pelo preço da transação) é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item não 
mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. As seguintes políticas 
contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros: • Ativos financeiros mensurados a 
VJR: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
de dividendos, é reconhecido no resultado. • Ativos financeiros a custo amortizado: Estes ativos são mensurados 
de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método do juros efetivo. O custo amortizado é reduzido por 
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. • Instrumentos de dívida ao VJORA: 
Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o 
método do juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados 
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o 
resultado. • Instrumentos patrimoniais ao VJORA: Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca 
são reclassificados para o resultado. A tabela a seguir explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38 / 
IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48 / IFRS 9 para cada classe de ativos financeiros da Cia. em 
01/01/2018.

Ativo Financeiro
Classificação original  

de acordo com o CPC 38 / IAS 39
Nova classificação  

de acordo com o CPC 48 / IFRS 9
Títulos e Valores Mobiliários - 
 Ações (Eneva S.A.) (i) Designado a VJR Obrigatoriamente a VJR
Contas a receber e outros recebíveis (ii) Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Depósitos vinculados Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
(i) De acordo com o CPC 38 / IAS 39, esses títulos patrimoniais foram designados como mensurado a VJR porque eram 
administrados com base no seu valor justo e seu desempenho era monitorado nessa base. Estes ativos foram classificados 
obrigatoriamente como mensurados a VJR conforme o CPC 48 / IFRS 9. (ii) O contas a receber de clientes e outros recebí-
veis que eram classificados como empréstimos e recebíveis de acordo com o CPC 38 / IAS 39 agora são classificados ao 
custo amortizado. (ii) Impairment de ativos financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 
38 (IAS 39) por um modelo de perda de crédito esperada. O novo modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica 
aos investimentos em instrumentos patrimoniais (ações). De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são reco-
nhecidas mais cedo do que de acordo com o CPC 38 (IAS 39). Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em 
contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as provisões para perdas são mensu-
radas em uma das seguintes bases: • Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam 
de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e • Perdas de crédito esperadas para a 
vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida es-
perada de um instrumento financeiro. A Cia. mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito espe-
rada para a vida inteira, exceto para os descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 12 
meses: • títulos de dívida com baixo risco de crédito na data de apresentação; e; • outros títulos de dívida e saldos bancários 
para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não 
tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. A Cia. optou por mensurar provisões para perdas com 
contas a receber e outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao 
estimar as perdas de crédito esperadas, a Cia. considera informações razoáveis e suportáveis que são relevantes e dispo-
níveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiên-
cia histórica da Cia., na avaliação de crédito. A Cia. presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou signi-
ficativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A Cia. considera um ativo financeiro como inadimplente quando: 
• é pouco provável que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem recorrer a ações como a 
realização da garantia (se houver alguma); ou • o ativo financeiro está vencido há mais de 90 dias. O período máximo con-
siderado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Cia. está exposta ao 
risco de crédito. Mensuração de perdas de crédito esperadas: Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas 
pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insu-
ficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Cia. de acordo com o contrato e os fluxos de 
caixa que a Cia. espera receber). As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo finan-
ceiro. Ativos financeiros com problemas de recuperação de crédito: Em cada data de apresentação, a Cia. avalia se os 
ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de 
recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com 
impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro. c. Moeda estrangeira: A Administração da Cia. 
definiu que sua moeda funcional é o real. Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional pela taxa 
de câmbio da data de cada transação. Nas datas de fechamento, ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são 
convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio do fechamento e os ganhos e perdas de variação cambial são re-
conhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estran-
geira são convertidos, nas datas de fechamento, com base nas taxas de câmbio das datas das transações e, portanto, não 
geram variações cambiais. Nos casos de controladas e coligadas no exterior, em ambiente econômico estável, com moeda 
funcional distinta da controladora, converte-se (translation), para fins de consolidação, seus ativos e passivos pela taxa de 
câmbio de fechamento, o patrimônio líquido pela taxa histórica e o resultado pela taxa de câmbio média mensal. A diferença 
gerada pelas conversões a taxa distintas é reconhecida no patrimônio líquido, em “outros resultados abrangentes”, como 
ajustes acumulados de conversão (CTA) e reconhecida na demonstração do resultado quando esses investimentos são 
alienados, no todo ou parcialmente. As controladas no exterior definiram como sua moeda funcional o dólar norte-americano. 
As controladas no país utilizam o real como moeda funcional. d. Estoques: Os estoques de materiais são representados por 
ativos adquiridos de terceiros, na forma de materiais e suprimentos a serem consumidos ou utilizados na campanha de 
perfuração exploratória e na produção de óleo. Uma vez utilizados, esses materiais são reclassificados de estoque para 
imobilizado. Os estoques de materiais estão registrados ao custo de aquisição ou produção e ajustados, quando aplicável, 
ao valor de realização. Os estoques de óleo são representados pelo petróleo bruto produzido ou adquirido pela Cia. e suas 
subsidiárias. Esses estoques são registrados pelo custo de produção e ajustados, quando aplicável, ao valor de realização. 
A Cia. utiliza o custo médio para apuração do custo do produto vendido. Havendo uma parada na produção por período 
superior ao usual para manutenções rotineiras, os gastos com a operação de produção (como custos de arrendamento, 
O&M, combustível, gastos logísticos, etc.) são reconhecidos diretamente no resultado, sem transitar pelo estoque. e. Inves-
timentos: São registrados pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais. Nas demons-
trações consolidadas, também são registrados por equivalência patrimonial, se a Cia. não tiver controle, exceto quando 
classificados como ativo não circulante mantido para venda. Empresas controladas em conjunto (“empreendimento em 
conjunto”), também são registradas pelo método da equivalência patrimonial, tanto nas demonstrações individuais, quanto 
no consolidado. As informações contábeis das controladas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a par-
tir da data em que o controle se inicia e até a data em que o controle deixa de existir. As informações contábeis das coligadas 
são registradas nas demonstrações contábeis consolidadas e nas demonstrações contábeis da controladora através do 
método da equivalência patrimonial. No caso de investimentos em empresas controladas, coligadas ou controladas em 
conjunto com patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto), esses são apresentados no passivo não circulante. A Ad-
ministração da Cia. entende não haver diferença entre a prática contábil adotada no Brasil e as IFRS uma vez que a Cia. 
atua como solidária a dívida de suas controladas que possuem passivo a descoberto. Perda de controle: Quando a entida-
de perde o controle sobre uma controlada, deixa de reconhecer os ativos e passivos e qualquer participação de não-contro-
ladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda 
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se qualquer participação na antiga controlada é retida, essa 
participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. f. Imobilizado: É registrado ao custo 
de aquisição ou construção, ajustado, quando aplicável, ao seu valor de recuperação. É representado, sobretudo, por ativos 
associados às fases de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, como, por exemplo, gastos 
com perfuração e completação, embarcações de apoio e equipamentos de exploração e produção (E&P). Inclui, ainda, má-
quinas e equipamentos e outros ativos tangíveis utilizados para fins administrativos, como móveis, equipamentos telefônicos, 
equipamentos de informática e veículos. Successful efforts: Os gastos com exploração e desenvolvimento da produção de 
petróleo são registrados de acordo com o método dos esforços bem sucedidos (successful efforts). Este método determina 
que os custos de desenvolvimento de todos os poços de produção e dos poços exploratórios bem sucedidos, vinculados às 
reservas economicamente viáveis, sejam capitalizados, enquanto os custos de geologia & geofísica e de sísmica devem ser 
considerados despesas do exercício. Adicionalmente, os poços exploratórios secos e os gastos vinculados a áreas não-co-
merciais devem ser registrados no resultado quando são identificados como tal. Gastos com abandono: Os gastos com 
abandono das áreas de desenvolvimento e produção de petróleo registrados como ativo imobilizado em contrapartida de 
uma provisão no passivo. Vide notas explicativas 3h e 16. Depreciação: Os gastos de exploração e desenvolvimento da 
produção são depreciados, a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produ-
zidas (“DUP”). Nesse método a taxa de depreciação mensal é obtida dividindo-se a produção mensal pelo saldo total esti-
mado das reservas (provada mais provável) no início do mês. Anualmente, a Cia. revisa o saldo total das reservas. Máquinas 
e equipamentos são depreciados pelo método linear às taxas mencionadas na nota explicativa 11, que levam em conside-
ração o tempo de vida útil estimado dos bens com seus respectivos valores residuais. Quando é constituída provisão para 
perda integral do imobilizado de um projeto sua depreciação é paralisada. Intangível: É registrado ao custo de aquisição e 
ajustado, quando aplicável, ao seu valor de recuperação e é representado, sobretudo, pelos bônus de assinatura pagos para 
se obter a concessão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em determinados blocos e outros 
gastos com natureza similar. Inclui, ainda, os gastos associados à aquisição de sistemas e programas de informática. Amor-
tização: Os bônus de assinatura são amortizados, a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo mé-
todo de unidades produzidas (“DUP”). Os demais intangíveis são amortizados pelo método linear às taxas mencionadas na 
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nota explicativa 12, que levam em consideração o tempo de utilização estimado. Quando é constituída provisão para perda 
integral do intangível de um projeto sua amortização é paralisada. g. Redução ao valor recuperável (Impairment): Análise 
de indicativos: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Cia. são revistos a cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é deter-
minado. Especificamente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo, a Cia. considera al-
guns fatores como indicativos de que um ativo não é recuperável, como por exemplo: (i) não há um orçamento aprovado para 
os estudos de viabilidade dos poços perfurados; (ii) o prazo de concessão está chegando próximo ao fim, as atividades ex-
ploratórias ainda estão em fase inicial e não é provável a renovação dessa concessão; (iii) os poços perfurados foram dados 
como “secos”; (iv) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes para constituírem uma reserva, ou seja, não são re-
cuperáveis dadas as atuais condições econômicas e tecnológicas. Se a avaliação apontar a existência de indicativos de 
impairment e a administração da Cia. entender que, de fato, há uma perda não recuperável, tal perda é reconhecida no re-
sultado do exercício. Dentre as principais premissas desse fluxo de caixa destacamos: • Volumes de reserva e produção 
estimados por nossos especialistas internos ou por terceiros. • Preço do barril estimado a partir de projeções de bancos e 
agências especializadas. • Taxa média de desconto de 5,06% levando em consideração o benchmark da indústria de petró-
leo. h. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Cia. e suas coligadas possuem uma obrigação legal 
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Provisão para 
obrigação de abandono futuro de campos de exploração e produção: Antes da declaração de comercialidade de uma 
determinada área, a Cia. não provisiona os gastos previstos com abandono, ao fim do período de concessão ou de produ-
ção. A provisão não é constituída, pois, dada a fase em que se encontra a operação, ainda não é possível uma mensuração, 
com razoável segurança, dos gastos a serem incorridos e nem a previsão da data de abandono da área. Quando se iniciam 
as atividades de desenvolvimento e há mais subsídios para estimar de forma razoável esses gastos, os mesmos são provi-
sionados em contrapartida de ativo imobilizado. A metodologia de cálculo dessa provisão consiste em estimar na data base 
quanto a Cia. desembolsaria caso abandonasse as áreas naquele momento. O montante estimado é inflacionado até a data 
prevista para o abandono, e posteriormente descontado a valor presente por uma taxa livre de risco. O risco associado à 
provisão é considerado no fluxo estimado de pagamentos. A taxa livre de risco utilizada é a taxa de um título governamental, 
cuja moeda e prazo sejam similares ao da provisão. As taxas de inflação e de desconto são revisadas periodicamente e 
eventuais aumentos ou reduções da provisão para abandono são registrados em contrapartida do ativo imobilizado. Em 
adição, mensalmente, a provisão é aumentada pelo efeito da taxa de desconto (accretion dos juros), em contrapartida do 
resultado financeiro. A provisão também aumenta periodicamente, conforme são efetuadas atividades que dão origem a 
obrigação de abandono de um campo, como, por exemplo, perfuração de poços, instalação de linhas e FPSOs, etc. Altera-
ções na estimativa da provisão relacionadas com novas atividades, ou com alteração no custo dos serviços estimados, 
também são registradas em contrapartida do ativo imobilizado. Provisão para contingências: A Cia. avalia mensalmente o 
prognóstico de êxito das causas nas quais é ré. Caso a chance de êxito seja classificada como remota (perda provável), 
constitui-se uma provisão para contingências. i. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribui-
ção social sobre o lucro líquido da Cia. e de suas controladas são calculados, respectivamente, com base nas alíquotas de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil por ano, e de 9% sobre o lucro tributável 
base para a contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores apurados consideram a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, limitados a 30% do lucro real. j. Arrendamento (“IFRS 16”): O Pronunciamento 
Técnico CPC 06 (R2) / IFRS 16 altera a forma de apresentação dos arrendamentos operacionais no Balanço Patrimonial das 
Cia.s arrendatárias, bem como substitui o custo linear de arrendamento operacional pelo custo de amortização dos ativos 
objetos de direito de uso e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação vigen-
tes à época da contratação dessas transações, sendo este contabilizado na despesa financeira. Após o levantamento dos 
contratos que poderiam se enquadrar nos princípios de identificação do Pronunciamento, foram desconsiderados arrenda-
mentos de curto prazo com 12 meses ou menos de prazo, além de arrendamentos de valores não significativos, sendo os 
pagamentos de arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como despesa do exercício ao longo do prazo do 
contrato. O passivo de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, 
descontados utilizando a taxa incremental sobre empréstimo da Cia. na data da adoção inicial. O ativo de direito de uso foi 
reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado por qualquer pagamento de arrendamento antecipado 
ou acumulado referente a esse arrendamento, reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da adoção 
inicial. k. Gastos associados às joint operations de exploração e produção: Como operadoras das concessões para 
exploração e produção de petróleo e gás, uma das obrigações das Cia.s é representar a joint operation perante terceiros. 
Nesse sentido, as operadoras são responsáveis por contratar e pagar os fornecedores dessas joint operations e, por isso, as 
faturas recebidas pelas operadoras contemplam o valor total dos materiais e serviços adquiridos para a operação. Os impac-
tos nos resultados individuais das Cia.s, entretanto, refletem apenas as suas participações nas concessões já que as parce-
las associadas aos demais parceiros são cobradas dos mesmos. Essas cobranças ocorrem mensalmente. As operadoras 
estimam os desembolsos previstos para o mês subsequente, com base nos gastos totais já incorridos na operação, fatura-
dos ou não pelos fornecedores e relatados aos parceiros através do relatório billing statement. Essas estimativas de desem-
bolsos são comparadas ao saldo das contas-correntes mantidas para os gastos das joint operations e as diferenças são 
cobradas dos parceiros através de chamadas de capital. l. Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado 
por meio da divisão do resultado do exercício, atribuível aos acionistas controladores, pela média ponderada das ações or-
dinárias em circulação no mesmo período, uma vez que a Cia. não possui ações preferenciais. O resultado por ação diluído 
é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis 
em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados. m. Informações por segmento: Um segmento operacional é 
um componente da Cia. que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluin-
do receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da Cia.. A Administração entende que a Cia. 
opera em um único segmento operacional, que é o de exploração e produção de óleo e gás no Brasil. n. Receitas e despe-
sas financeiras: Abrangem, basicamente, juros de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, ganhos e perdas realizadas com instrumentos 
financeiros derivativos, ganhos e perdas na conversão de dívidas em instrumentos patrimoniais e amortização dos custos de 
captação. Os ganhos e perdas cambiais também são apresentados como receitas ou despesas financeiras. Os juros pagos 
sobre empréstimos e financiamentos estão sendo classificadas integralmente na atividade de financiamento na demonstra-
ção do fluxo de caixa. o. Extinção de passivos financeiros com instrumentos patrimoniais: Quando a Cia. emite instru-
mentos patrimoniais próprios e os entrega a seus credores com o intuito de extinguir a totalidade ou parte de um passivo fi-
nanceiro, tais instrumentos patrimoniais são inicialmente reconhecidos no patrimônio líquido, mensurados pelo seu valor 
justo. Se o valor justo dos instrumentos patrimoniais próprios emitidos não puder ser mensurado, os instrumentos patrimo-
niais próprios devem ser mensurados pelo valor justo do passivo financeiro extinto. A diferença entre o valor justo reconhe-
cido diretamente no patrimônio líquido e o valor contábil do passivo financeiro é registrada no resultado do exercício como 
um ganho ou perda. p. Reservas de petróleo e gás: A estimativa de recuperação das reservas de petróleo e gás é a base 
para avaliação de algumas rubricas das demonstrações contábeis, tais como provisão para recuperação de ativos, deprecia-
ção pelo método de unidades produzidas, provisão para abandono de área, impostos diferidos, bem como com efeito rele-
vante na avaliação da premissa de continuidade operacional. q. Receitas de Contratos com Clientes: O CPC 47 (IFRS 15) 
estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita é reconhecida. Substitui o CPC 30 
(IAS 18) Receitas, o CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e interpretações relacionadas. A Cia. adotou o CPC 47 (IFRS 
15) usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito de adoção inicial da norma reconhecida na 
data da aplicação inicial (ou seja, 01/01/2018). Consequentemente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresen-
tada e, desta forma, foi apresentada conforme reportado anteriormente de acordo com o CPC 30 (IAS 18), CPC 17 (IAS 11) 
e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47 (IFRS 15), a receita é reconhecida quando um cliente obtém o 
controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo 
ou ao longo do tempo - requer julgamento. A receita de contrato de venda de óleo, que tem como objeto a comercialização 
do óleo do Campo Tubarão Martelo, tem o frete na modalidade FOB (Free on Board). Dessa forma, não há obrigação de 
desempenho separada nesse contrato, pois a partir da conclusão do carregamento do óleo (offloading), o controle, os riscos 
e os benefícios do óleo comercializado passam a ser exclusivamente do cliente. O 5° passo da norma estabelece que a re-
ceita de uma venda deve ser reconhecida quando a entidade vendedora cumpre sua obrigação de desempenho pela trans-
ferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente. A norma esclarece que ativos são transferidos ao cliente quando (ou na 
medida em que) o cliente obtém controle sobre o ativo. Cabe ressaltar que a Cia. possui apenas um contrato e a receita está 
reconhecida considerando preços e descontos decorrentes desse contrato. Com base no exposto acima, a Cia. registra a 
receita decorrente da comercialização do óleo do Campo de Tubarão Martelo de forma integral a partir do momento da con-
clusão do offloading. r. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020: As seguintes nor-
mas alteradas e interpretações não tiveram impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da 
Cia.. • Alterações no CPC 15 (R1): Definição/Combinação de negócios; • Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: 
Reforma da Taxa de Juros de Referência; • Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material; • Revisão no CPC 
00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro; • Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 
Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento. s. Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas 
e interpretações novas e alteradas emitidas pelo IASB e pelo CPC, descritas a seguir, ainda não estão em vigor. O Grupo 
pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor, a partir de 
1º/01/2023: • CPC 50 / IFRS 17 Contratos de Seguro; • CPC 26 / IAS 1 Apresentação das Demonstrações Contábeis.
4. Preparação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis consolidadas incluem as informações de todas as empresas a seguir relacionadas:

Percentual de participação
 2020 2019
Controladas diretas: 
Dommo International 100,00 100,00
Dommo R-11 100,00 100,00
OGPar (i) 100,00 100,00
Controladas indiretas:
Dommo Austria 100,00 100,00
OGX Netherlands Holding 100,00 100,00
OGX Netherlands 100,00 100,00
Controladas em conjunto:
Atlanta Field (ii) 40,00 40,00
(i) Incorporada por ações em 26/11/2018 (nota explicativa 10); (ii) Controlada em conjunto (“empreendimento em 
conjunto”) com a Enauta e a Barra (nota explicativa 10).
Provisão para perda em investimento (Atlanta Field B.V. ou AFBV): Em 9/01/2019, a QGEP Netherlands Holding 
B.V. e a Barra 1 S.à.r.1 emitiram uma notificação conjunta solicitando a transferência de 100% da participação acio-
nária da Dommo Netherlands Holding B.V. na AFBV na proporção de suas participações. Em 10/01/2019, a Barra 1 
S.à.r.1 iniciou uma arbitragem contra a Dommo Netherlands Holding BV cobrando o montante USD 6.219 referente a 
cash calls em aberto. Em 16/12/2020 foi proferida sentença arbitral determinado que a Dommo Netherlands Holding 
B.V. pague à Barra 1 S.à.r.1 os cash calls em aberto e rejeitando os pedidos contrapostos apresentados pela Dommo, 
para que fosse indenizada pela perda de sua participação acionária na AFBV. Em 16/01/2019 a QGEP Netherlands 
Holding B.V. emitiu uma notificação mencionando que a Dommo Energia possui valores de cash calls em aberto no 
montante de USD 5.375. Em 29/09/2019 a Dommo Netherlands Holding B.V. iniciou procedimento arbitral para cobrar 
indenizações da QGEP Netherlands Holding B.V. em razão da transferência de sua participação acionária na AFBV. 
A QGEP Netherlands Holding B.V. apresentou pedido contraposto para que a Dommo fosse condenada a pagar os 
cash calls em aberto. Este procedimento arbitral encontra-se pendente. Em 31/12/2019, o montante provisionado 
somadas as participações de Barra 1 S.à.r.1 e da QGEP Netherlands Holding B.V. era de R$ 48.271 (R$ 46.404 em 
31/12/2018) conforme divulgado na nota explicativa 17. A Cia. constituiu em 31/12/2018 uma provisão para perdas em 
investimentos (impairment) relativa à sua participação na AFBV no montante de R$ 223.273. Ressaltamos que essa 
alteração do registro contábil atende essencialmente a determinações do CPC 01 e do CPC 25 e, não representa o 
entendimento da Administração da Cia. e de seus assessores jurídicos sobre as notificações e a arbitragem iniciada e 
nem traz prejuízo a qualquer estratégia jurídica a ser eventualmente implementada.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A Administração da Cia. define como “caixa e equivalentes de caixa” os valores mantidos com a finalidade de atender 
a compromissos de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Caixa e conta corrente 3.105 15.209 86.646 118.995
Fundo de investimento - - 7.348 6.675
 3.105 15.209 93.994 125.670
Os saldos mantidos em contas-correntes têm seus valores justos equivalentes aos saldos contábeis e são classifica-
dos como ativos financeiros a custo amortizado. O Fundo de Investimentos Itaú TOP RF Referenciado DI, administra-
do pelo Banco Itaú, é lastreado basicamente em títulos privados emitidos por instituições financeiras de primeira linha, 
todos vinculados a taxas pós-fixadas. A rentabilidade média ponderada no período findo em 31/12/2020 equivale a 
84,77% do CDI (95,5% do CDI em 31/12/2019). Esses ativos são classificados como equivalentes de caixa porque 
possuem características de conversibilidade imediata.
6. DEPÓSITOS VINCULADOS
Os depósitos vinculados são classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo através do resultado. 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

 DVB Bank (i) 4.336 3.368 4.336 3.368
 CDB Itaú (ii) - - - 3.215

4.336 3.368 4.336 6.583
(i) Depósito vinculado associado à prestação de garantia de desativação e/ou fundo de abandono do Campo Tubarão 
Azul. (ii) CDB vinculado à garantia de contratos com fornecedores associados à Revitalização do Campo de Tubarão 
Martelo. A Cia. resgatou no segundo trimestre de 2020 o valor integral desse CDB.
7. CONTAS A RECEBER
O saldo de R$ 3.594 em 31/12/2020 está associado à comercialização do óleo do Campo de Tubarão Martelo. Em 
31/12/2019 não havia saldo a receber em aberto. O prazo médio de recebimento do saldo de contas a receber é in-
ferior a 30 dias.
8. ESTOQUES 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo circulante
Estoque de óleo 6.572 85.389 6.520 81.173
Ativo não circulante
Materiais de exploração e produção (E&P) (i) 68.530 68.525 82.453 82.448
(-) Provisão para perda (ii) (68.530) (68.525) (68.530) (68.525)
 - - 13.923 13.923
Total circulante e não circulante 6.572 85.389 20.443 95.096
(i) Composto basicamente por materiais necessários à execução de campanhas de perfuração da Cia. como, por 
exemplo, tubos e brocas. A Cia. atualmente não opera em nenhuma campanha de perfuração e nem tem perspectivas 

de operar qualquer outra campanha. Dessa forma foi constituída provisão para perda desses materiais. (ii) A Cia. 
avalia periodicamente as oportunidades de alienação desses materiais e constituiu provisão para perda para manter 
o ativo ao valor esperado de realização. 
Conciliação estoque (óleo e materiais E&P) e demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
 
Saldo em 31/12/2019 85.389 95.096
Saldo em 31/12/2020 6.572 20.443
 Variação 78.817 74.653
Parcela da depreciação/amortização no estoque de 31/12/2019 (9.291) (9.291)
Parcela da depreciação/amortização no estoque de 31/12/2020 68 68
 Provisão para perda no estoque de 31/12/2019 68.525 68.525
 Provisão para perda no estoque de 31/12/2020 (68.530) (68.530)
 Variação dos estoques na DFC 69.589 65.425
9. OUTROS CRÉDITOS E DESPESAS ANTECIPADAS

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Prêmio de seguros 848 2.109 848 2.109
Adiantamentos a fornecedores 635 4.838 655 4.858
Adiantamentos a colaboradores 82 286 100 300
Depósito Judicial 17.706 - 17.706 -
Outros 680 440 713 119
 19.951 7.673 20.022 7.386
10. INVESTIMENTOS 

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Dommo International 89.099 44.005 - -
Dommo R-11 2.359 3.763 - -
Ajuste equivalência Dommo Netherlands (i) - - 51 4.216
 91.458 47.768 51 4.216
(i) Refere-se à parcela da receita do lease da Dommo Netherlands eliminada na consolidação contra o custo de pro-
dução (estoque) da Dommo Energia.
10.1 Movimentação do investimento 

Controladora Consolidado
Saldo em 01/01/2019 17.045 1.677
 Contribuição de capital em participações societárias 5.415 -
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira 993 -
 Resultado de equivalência patrimonial (121.081) 4.216
 Reclassificação equivalência patrimonial OGPar (ii) 6.509 -
 Estorno ajuste equivalência Dommo Netherlands período anterior - (1.677)
 Reclassificação investimentos Dommo Austria (i) 138.887 -
Saldo em 31/12/2019 47.768 4.216
 Contribuição de capital em participações societárias 12.306 -
 Ajustes de conversão de moeda estrangeira 13.472 -
 Resultado de equivalência patrimonial (1.258.291) 51
 Reclassificação equivalência patrimonial OGPar (ii) 21.173 -
 Estorno ajuste equivalência Dommo Netherlands período anterior - (4.216)
 Reclassificação investimentos Dommo Austria (i) 1.255.030 -
Saldo em 31/12/2020 91.458 51
(i) O saldo de R$ 1.255.030 refere-se à movimentação do patrimônio líquido da Dommo Austria, cujo detalhe está no 
quadro do item (b) dessa nota explicativa e na nota explicativa 14. (ii) O saldo de R$ 21.173 refere-se à equivalência 
patrimonial da OGPar que foi reclassificada para “empréstimos e financiamentos” (ativo). Vide maiores detalhes no 
item (b) abaixo. 
10.2 Informações sobre as participações societárias

2020
No Brasil No exterior

 Dommo R-11 OGPar
Dommo  

International
Dommo  
Áustria

Dommo  
Netherlands  

Holding
Dommo  

Netherlands
Ativo circulante 7.636 51 19 83.464 46 24
Ativo realizável a longo prazo 14.390 8.845 20 15.420.793 6.558 268.413
Investimentos - - - - 257.571 -
Imobilizado - - - - - 1.367
Total ativo 22.026 8.896 39 15.504.257 264.175 269.804
Passivo circulante 18 319 17 602 68.248 -
Passivo não circulante 19.649 103.571 3.401.779 18.994.511 15.331 12.233
Patrimônio líquido 2.359 (94.994) (3.401.757) (3.490.856) 180.596 257.571
Total passivo + patrimônio 22.026 8.896 39 15.504.257 264.175 269.804
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lucro (prejuízo) do período (1.404) 21.173 (1.235.715) (1.255.030) 21.839 37.765

2019
No Brasil No exterior

 Dommo R-11 OGPar
Dommo  

International
Dommo  
Áustria

Dommo  
Netherlands 

Holding
Dommo  

Netherlands
Ativo circulante 11.828 47 14 101.774 45 9
Ativo realizável a longo prazo 14.609 8.764 16 12.698.132 3.348 178.076
Investimentos - - - - 169.860 -
Imobilizado - - - - - 1.060
Total ativo 26.437 8.811 30 12.799.906 173.253 179.145
Passivo circulante 2 308 4 261 48.286 -
Passivo não circulante 22.672 82.324 2.191.847 15.035.471 11.891 9.286
Patrimônio líquido (i) 3.763 (73.821) (2.191.821) (2.235.826) 113.076 169.859
Total passivo + patrimônio 26.437 8.811 30 12.799.906 173.253 179.145
Percentual de participação 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lucro (prejuízo) do exercício (1.437) (6.509) (113.135) (138.887) 28.418 32.473
Movimentação do patrimônio líquido da Dommo Austria:
Saldo em 31/12/2020 (3.490.856)
Saldo em 31/12/2019 (2.235.826)
Movimentação demonstrada no item (a) dessa nota (1.255.030)
 (i) Refere-se à totalidade do saldo do patrimônio líquido e do lucro/(prejuízo) do período.
11. IMOBILIZADO (CONSOLIDADO) 

Móveis e 
 utensílios

Máquinas 
e equipa-

mentos

Equipa-
mentos de 

informática

Benfeito-
rias em 

imóveis de  
terceiros Veículos

Imobiliza-
do de ex-

ploração e 
produção Total

Custo
Em 01/01/2019 4.872 889 10.965 1.826 404 254.059 273.015
Adições - - 552 - - 86.754 87.306
Adições - provisão para  
 compensação ambiental - - - - - 3.740 3.740
Ajuste impairment - - - - - (105.398) (105.398)
Alienações (1) - - - - - (1)
Ajustes acumulados de conversão 
Cias Offshore (b) - - - - - 41 41
Em 31/12/2019 4.871 889 11.517 1.826 404 239.196 258.703
Adições - - - - - 91.763 91.763
Adições - provisão para  
 compensação ambiental - - - - - 4.422 4.422
Alienações (c) - - - - - (1.732.596) (1.732.596)
Reversão / realização impairment - - - - - 1.512.683 1.512.683
Ajustes acumulados de conversão 
Cias Offshore (b) - - - - - 306 306
Em 31/12/2020 4.871 889 11.517 1.826 404 115.774 135.281
Depreciação Acumulada
Em 01/01/2019 (4.243) (712) (10.782) (293) (387) (12.575) (28.992)
Depreciação e depletação no 
exercício (409) (72) (18) (208) - (67.881) (68.588)
Baixa depreciação impairment - - - - - 17.628 17.628
Em 31/12/2019 (4.652) (784) (10.800) (501) (387) (62.828) (79.952)
Depreciação e depletação no 
exercício (360) (64) (18) (208) - (42.243) (42.893)
Baixa depreciação impairment - - - - - 22.729 22.729
Em 31/12/2020 (5.012) (848) (10.818) (709) (387) (82.342) (100.116)
Taxas de depreciação e depletação 10 10 20 10 20 (a)
Valor residual líquido
Em 31/12/2020 (141) 41 699 1.117 17 33.432 35.165
Em 31/12/2019 219 105 717 1.325 17 176.368 178.751
(a) A depreciação e a depleção do imobilizado de exploração & produção ocorre a partir da declaração de comerciali-
dade e do início da produção, com base no método das unidades produzidas (“DUP”). (b) Referem-se aos ajustes de 
conversão do câmbio sobre os saldos ativos da controlada internacionais Dommo Netherlands. (c) Baixa 80% ativo 
transação TBMT.
Avaliação de indicativos de impairment: A Cia. faz uma análise trimestral do status dos poços exploratórios. Caso 
sejam apontados como secos ou subcomerciais a Cia. realiza a baixa contábil para resultado. Segundo o pronun-
ciamento técnico CPC-01, a entidade deve avaliar no mínimo anualmente, se existem indicações de uma possível 
desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma evidência, deve-se calcular o seu valor 
recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em 
uso. a. Campo de Tubarão Martelo: Em 26/06/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas e mercado 
em geral, como parte da Revitalização do TBMT o poço TBMT-2HP reiniciou a operação, com volume aproximado de 
1,8 mil barris de óleo por dia. Em 3/08/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acionistas e mercado em geral, 
a ANP aprovou a Transação TBMT, com efeitos retroativos à 3/02/2020, tendo a Cia.: (i) deixado de ser operadora e 
passado a ter participação de 20% na concessão do TBMT que teve sua vida útil estendida para 10 anos, com custo 
operacional de US$ 840.000,00; (ii) transferido 100% da obrigação de abandono do Campo de Tubarão Martelo para a 
PetroRio cujo montante era de R$ 291.539 em 31/12/2019 (vide nota explicativa 16) e (iii) se isentado de desembolsos 
de caixa relacionados a futuros investimentos no TBMT. Em 18/08/2020, conforme Fato Relevante divulgado aos acio-
nistas e mercado em geral, a Revitalização do TBMT foi concluída com a entrada em operação do poço 7-TBMT-4HP, 
elevando a produção do campo para cerca de 10 mil barris de óleo por dia. Esse novo cenário foi o fato determinante 
para a revisão da impairment em 2020, cuja projeção de fluxo de caixa considera as seguintes premissas-chave:  • 
Abordagem: Projetaram-se fluxos de caixa desalavancados, expressos em termos reais e apresentados em dólar nor-
te-americano convertido a taxa de fechamento do quarto trimestre de 2020 (“4T20”). • Prazo: A projeção inicia-se em 
janeiro de 2021 e se estende até 2030 considerando as reservas provadas (1P) e prováveis (2P). • Preço de venda: A 
referência utilizada é o preço médio do brent obtido nas publicações do U.S. Energy Information Administration. • Inter-
venção nos poços: A conclusão da Revitalização consiste do quinto poço, 4HP, bem como das atividades de workover 
nos quatro poços produtores, conhecidos como 2HP, 6HP, 8H e 44HP. • Taxa de desconto: A Cia. aplica a abordagem 
do Custo Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos reais e a taxa de desconto utilizada foi de 5,06% pós tax 
(7,83% pré tax). • Valor residual: Não foi calculado um valor residual no último período, uma vez que a projeção foi 
estruturada com base na vida útil econômica dos ativos. Destaca-se que, apesar da Administração utilizar as melhores 
expectativas, tais projeções estão sujeitas a incertezas diversas como custos e despesas estimados, preço do petróleo 
previsto, taxa de câmbio, eficiência dos equipamentos e equipe de produção, legislações emitidas por autoridades 
como ANP e IBAMA, legislação tributária, e aspectos geológicos como volume e comportamento dos reservatórios. 
b. Campos de Atlanta e Oliva: Esse ativo permanece em disputa arbitral conforme descrito na nota explicativa 1.2 
e, atendendo especificamente a legislação contábil representada pelo CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos e pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a Cia. revisou a impairment calculada 
e registrada em 31/12/2018 e complementou valor, cujo novo saldo em 31/12/2018 é de R$ 1.084.369 (R$ 651.119 
em 31/12/2017). Em 20/07/2020, a Cia. foi notificada da sentença proferida na fase 3, do procedimento arbitral, que, 
dentre outras questões, reconheceu como válida a Notificação enviada pela Barra à Dommo Energia à época em que 
foi feita, tendo determinado que a Dommo Energia reembolse determinados custos às partes, possibilitando, ainda, a 
compensação de R$ 1,6 milhões de cobranças indevidas da Operadora. A referida decisão ainda está pendente da 
análise de pedidos de esclarecimentos das partes, bem como de sua homologação pelo STJ. Cumpre esclarecer, que 
a Cia. ainda possui outros procedimentos arbitrais em jurisdições diversas relacionadas ao bloco BS-4 envolvendo os 
parceiros Barra, Enauta e a ANP.
Movimentação da impairment do BS-4
Saldo da impairment em 31/12/2017 651.119
Complemento da impairment do intangível em 2020 239.422
Complemento da impairment do imobilizado em 2020 193.828
Saldo da impairment em 31/12/2020 1.084.369
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Depreciação: O imobilizado de exploração e produção é depreciado a partir da declaração de comercialidade e início 
da produção, pelo método de unidades produzidas. 

Conciliação da depreciação  
e amortização - DFC

Controladora Consolidado
Depreciação 20.164 42.893
Depreciação no estoque em 31/12/2019  conforme Nota Explicativa 8 9.291 9.291
Depreciação no estoque em 31/12/2020  conforme Nota Explicativa 8 (68) (68)
Depreciação e amortização na DFC 29.387 52.116
12. INTANGÍVEL (CONTROLADORA E CONSOLIDADO): O intangível da Cia. corresponde a: (a) intangível de E&P, 
representado por bônus de assinatura pagos para se obter concessões de exploração, desenvolvimento e produção 
dos blocos e por valores pagos em aquisições de participações de terceiros (farm ins); (b) outros intangíveis represen-
tados, sobretudo, por softwares.

Sistemas e programas 
de informática

Intangível 
de E&P Total

Custo
Em 01/01/2019 40.568 7.023 47.591
Em 31/12/2019 40.568 7.023 47.591
Alienação - (251.287) (251.287)
Reversão / realização  impairment - 251.287 251.287
Em 31/12/2020 40.568 7.023 47.591
Amortização acumulada
Em 01/01/2019 (40.558) (7.023) (47.581)
Em 31/12/2019 (40.558) (7.023) (47.581)
Em 31/12/2020 (40.558) (7.023) (47.581)
Taxas de amortização (% a.a.) 20 - -
Valor residual líquido
Em 31/12/2020 10 - 10
Em 31/12/2019 10 - 10
Amortização: A amortização do intangível de E&P ocorre a partir da declaração de comercialidade e do início da pro-
dução, com base no método das unidades produzidas (“DUP”). Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 o único campo com 
comercialidade declarada e com produção iniciada era o Campo de Tubarão Martelo. 
13. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E OUTROS 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo não circulante 
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos a recuperar
  IRRF sobre aplicações financeiras 82 82 184 169
  IRPJ saldo negativo 4.825 4.742 13.101 13.203
  CSLL saldo negativo 1.718 1.623 1.718 1.623
  PIS a compensar 15.249 13.476 15.249 13.476
  COFINS a compensar 64.791 65.260 64.791 65.260
  ICMS a recuperar 390 390 390 390
  Outros a recuperar 1.033 1.032 11.936 3.533

88.088 86.605 107.369 97.654

Passivo circulante
Impostos e contribuições e participações governamentais a recolher
 IRRF 37.835 30.849 37.809 30.849
 Retenção de contribuições sociais - 196 2 197
 COFINS a recolher - - 9 5
 PIS a recolher - - 1 -
 Royalties a pagar 1.171 4.264 1.171 4.264
 Outros 6.454 6.390 6.457 6.391

45.460 41.699 45.449 41.706
Passivo não circulante
PIS e COFINS diferidos
 PIS diferido (i) 42.984 22.784 42.984 22.784
 COFINS diferida (i) 264.518 140.210 264.518 140.210

307.502 162.994 307.502 162.994
(i) No dia 01/04/2015 foi publicado o Decreto n° 8.426 restabelecendo, a partir de 01/07/2015, a alíquota do PIS e da 
COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativo. As alíquotas foram restabelecidas em 0,65% para o PIS e 4% para a COFINS, exceto para os casos pre-
vistos no próprio decreto, onde a alíquota se manteve a 0%. Tendo em vista que a Cia. tributa o resultado decorrente 
das variações monetárias em função da taxa de câmbio pelo regime de caixa, registrou provisão de PIS e COFINS 
diferidos sobre estas receitas de variações monetárias não realizadas.  
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social é demonstrada como segue:

Consolidado Consolidado
2020 2019

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Prejuízo do período antes do IRPJ e CSLL (328.572) (328.572) (126.516) (126.516)
Adições/exclusões de natureza permanentes:
Outras Adições Indedutíveis 162.929 162.929 63.921 62.480
Ajustes IRFS 16 (nota 32) 38.620 38.620 (28.560) (28.560)
Exclusão da reversão da impairment de Tubarão Martelo 
decorrente da venda de 80% da concessão (1.767.145) (1.767.145) - -
Resultado das empresas no exterior 82.065 82.065 113.135 113.135
Base de cálculo para IRPJ e CSLL (1.812.103) (1.812.103) 21.980 20.539

Alíquotas (%)
15% +  

Adicional 10% 9%
15% +  

Adicional 10% 9%
IRPJ e CSLL corrente e diferido - - (5.495) (1.849)
IRPJ e CSLL corrente e diferido - - (5.495) (1.849)
(+) Provisão para não realização de IRPJ e CSLL diferido - - 5.495 1.849
Composição do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL – corrente - - - -
IRPJ e CSLL – diferido - - - -
Total do IRPJ e CSLL contabilizado - - - -
Alíquota efetiva - - - -
Impostos diferidos e Business Plan: Adicionalmente, a Cia. e suas subsidiárias possuem estoque de prejuízos 
fiscais não reconhecidos contabilmente no montante de R$ 7,9 bilhões.

14. PARTES RELACIONADAS
Controladora

Créditos com partes relacionadas
Empréstimos com  

partes relacionadas - Ativo Contas a pagar para partes relacionadas
Empréstimos com  

partes relacionadas-Passivo
(não circulante) (não circulante) (circulante) (não circulante) (não circulante)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
OGPar (i) 5.237 5.237 3.340 3.266 - - - - - -
Dommo Austria (ii) 549.190 425.966 18.445.321 14.609.504 - - (622.440) (482.781) (18.279.612) (14.446.241)
Dommo Netherlands (iii) - - 6.642 5.000 (247.190) (165.996) - - - -
Dommo Netherlands Holding - - - - - - (67) (52) - -
Dommo International - - 87.695 66.265 - - - - - -
OSX 3 Leasing B.V. (iv) - - - - - (25.540) - - - -
Dommo R-11 342 342 19.306 22.328 - - (46) (46) - -

554.769 431.545 18.562.304 14.706.363 (247.190) (191.536) (622.553) (482.879) (18.279.612) (14.446.241)
Consolidado

Créditos com partes relacionadas
Empréstimos com  

partes relacionadas - Ativo Contas a pagar para partes relacionadas
Empréstimos com  

partes relacionadas - Passivo
(não circulante) (não circulante) (circulante) (não circulante) (não circulante)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
OSX 3 Leasing B.V. (iv) - - - - - (25.540) - - - -

- - - - - (25.540) - - - -
Abaixo maiores informações sobre a rubrica “Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas”:

Controladora
 Amortização do 2020 2019
Empréstimos e financiamentos Moeda Pagamento de juros principal Taxa de juros Contraparte Principal Juros Total Total
Pré-pagamento de exportação (PPE) US$ Semestral 30/07/2034 9% a.a. Dommo Austria 11.877.037 522.206 12.399.243 9.874.484
Debêntures 12.431 de Infra-estrutura R$ Semestral 30/07/2034 10,5% a.a. Dommo Austria 2.025.000 125.701 2.150.701 2.150.701
Mútuo US$ ao final do contrato 30/07/2034 Libor 6M + 2,5% Dommo Austria 237.920 892 238.812 185.229
Investimento na Dommo Austria (*) n/a n/a n/a n/a Dommo Austria 3.490.856 - 3.490.856 2.235.827
 17.630.813 648.799 18.279.612 14.446.241
 Circulante - - - -
 Não circulante 17.630.813 648.799 18.279.612 14.446.241
(*) Investimento na Dommo Austria que possui patrimônio líquido negativo classificado como empréstimos e financiamentos com partes relacionadas atendendo ao disposto no CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, ao que 
se refere sobre a equalização dos valores a receber e a pagar.
Movimento do passivo “Empréstimos e Financiamentos passivos com partes relacionadas”

Controladora
Saldo em 31/12/2019 14.446.241
(+) Novas captações 24.000
(+) Juros incorridos 15.000
(-) Amortização do principal (345.588)
(-) Pagamento de juros (15.000)
(+) Variação cambial 2.899.929
(+) Ajuste Dommo Austria 1.255.030
Saldo em 31/12/2020 18.279.612
(i) Refere-se basicamente a mútuo entre empresas ligadas. (ii) Empréstimos com partes relacionadas: No ativo refe-
re-se aos créditos contra a Dommo Austria, em contrapartida da assunção da dívida referente aos Senior Unsecured 
Notes, que era garantida pela Dommo Energia, conforme previsto no plano de Recuperação Judicial. No passivo 
refere-se ao pré-pagamento de exportações, a debênture não conversível e ao mútuo a pagar à Dommo Austria. (iii) 
Refere-se substancialmente ao valor a pagar referente ao contrato de arrendamento de equipamentos subaquáticos 
celebrado entre a Cia. e a investida Dommo Netherlands e adiantamento para compra de equipamentos feito pela 
Cia. para Dommo Netherlands. (iv) Valores relacionados ao arrendamento da FPSO OSX 3.
Outras informações sobre a rubrica empréstimos e financiamentos com partes relacionadas (passivos): US$ 2,6 bi-
lhões Senior Unsecured Notes e US$ 2,6 bilhões PPE: Em 3/06/2011, a OGPar realizou a emissão no mercado internacio-
nal de US$ 2.600.000 (equivalentes a R$ 4.000.000) na modalidade Senior Unsecured Notes ou Títulos de Dívida no Exterior 
(“Bonds 2018”). O principal vencia em 2018, enquanto os juros, cuja taxa era de 8,5% ao ano, eram devidos semestralmente 
nos meses de junho e dezembro. Os recursos foram destinados prioritariamente ao financiamento do desenvolvimento da 
produção nas Bacias de Campos e Parnaíba. Os custos para captação de US$ 46.072 (equivalente a R$ 74.310) foram 
contabilizados no passivo, reduzindo o valor captado. Esse montante foi apropriado para resultado ao longo da vigência do 
empréstimo pelo método da taxa efetiva. Em outubro de 2011 foi celebrado um aditivo ao instrumento de emissão dos Bonds 
2018 no montante de US$ 2.600.000, mediante o qual foi efetuada a substituição da OGPar por sua controlada a época 
Dommo Austria como emitente e principal devedora de tais títulos de dívida. Em contrapartida a esta operação, a OGPar e 
sua controlada a época Dommo Austria celebraram um contrato pelo qual foram cedidos pela OGPar à Dommo Austria os 
recursos captados com a emissão dos supracitados títulos de dívida (acrescentada a receita de juros gerada pela aplicação 
dos recursos captados até a data da cessão, bem como descontados os custos de emissão). Ainda em outubro de 2011 foi 
celebrado um contrato de pagamento antecipado de exportações (“PPE”), pelo qual a Dommo Austria concedeu à Dommo 
Energia um pagamento antecipado no montante de US$ 2.600.000, com o propósito de financiar o desenvolvimento e pro-
dução do petróleo a ser exportado pela Dommo Energia à Dommo Austria. Em contrapartida ao pagamento antecipado, a 
Dommo Energia se comprometeu a exportar à Dommo Austria, até 27/05/2018, através de um ou mais embarques, o número 
de barris de petróleo necessário para quitar o pagamento antecipado. O valor antecipado e ainda não quitado através de 
exportações de petróleo estava sujeito a juros de 9,0% a.a., com pagamentos semestrais. Com a aprovação do plano de re-
cuperação judicial em 3/06/2014 a Dommo Energia, atuando como garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 2018 como 
passivo e em contrapartida registrou um ativo contra a Dommo Austria. A Dommo Austria por sua vez deixou de reconhecer a 
dívida com os bondholders e reconheceu outra no mesmo valor contra a garantidora Dommo Energia. Em 31/12/2014, após 
o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no Plano de Recuperação Judicial para conversão da dívida em 
instrumentos de patrimônio, a Dommo Energia registrou a extinção desse Notes. O plano de recuperação judicial postergou 
o vencimento do PPE e do crédito da Dommo Energia com a Dommo Austria pela sub-rogação dos bonds para 30/07/2034. 
O plano prevê, ainda, que os juros do PPE entre a Dommo Energia e a Dommo Austria sejam congelados na data do pedido 
de recuperação judicial. A variação cambial continua a ocorrer. US$ 1,1 bilhão Senior Unsecured Notes e R$ 2,0 bilhões 
Debêntures Lei 12.431/11 de Infra-estrutura: Em 30/03/2012, a Dommo Austria realizou a emissão no mercado internacio-
nal de US$ 1.100.000 (equivalente a R$ 1.900.000) na modalidade Senior Unsecured Note ou Títulos de Dívida no Exterior 
(“Bonds 2022”). O principal vencia em abril de 2022, enquanto os juros, cuja taxa era de 8,375% ao ano, eram devidos 
semestralmente nos meses de abril e outubro. Os custos para captação de US$ 17.800 (equivalentes a R$ 39.000) foram 
contabilizados no passivo, reduzindo o valor captado. Esse montante foi apropriado para resultado ao longo da vigência do 
empréstimo pelo método da taxa efetiva. Em 28/09/2012 a Dommo Energia emitiu no mercado de valores mobiliários brasi-
leiro, no âmbito da Instrução CVM 476, R$ 2.000.000 em debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações. A 
compensação da operação ocorreu em outubro de 2012. As debêntures são valores mobiliários enquadrados no âmbito da 
Lei 12.431/11 e os recursos levantados em decorrência da emissão foram integralmente utilizados para reembolsar gastos 
capitalizáveis incorridos pela emissora, durante a realização de sua campanha exploratória na Bacia de Campos, conforme 
expressamente previsto no Artigo 1º, § 1º, VI da referida Lei. As debêntures previam juros remuneratórios semestrais, em 
taxa anual de 10,5% ao ano. O principal vencia em março de 2022. Na data da emissão das debêntures, os referidos títulos 
foram subscritos em sua integralidade pela Dommo Austria GmbH. Com a aprovação do Plano em 3/06/2014 a Dommo 
Energia, atuando como garantidora das dívidas, reconheceu o Bonds 2022 como passivo e em contrapartida registrou um 
ativo contra a Dommo Austria. A Dommo Austria por sua vez deixou de reconhecer a dívida com os bondholders e reconhe-
ceu outra no mesmo valor contra a garantidora Dommo Energia. Em 31/12/2014, após o cumprimento de todas as condi-
ções precedentes previstas no Plano de Recuperação Judicial para conversão da dívida em instrumentos de patrimônio, a 
Dommo Energia registrou a extinção desse Notes. O Plano postergou o vencimento das Debêntures e do crédito da Dommo 
Energia com a Dommo Austria pela sub-rogação dos Bonds 2022 para 30/07/2034.  O Plano prevê, ainda, que os juros das 
debêntures Lei 12.431/11 entre a Dommo Energia e a Dommo Austria sejam congelados na data do pedido de recuperação 
judicial. A variação cambial continua a ocorrer. Mútuos: O caixa das empresas controladas pela Dommo Energia é gerido 
de forma integrada de modo que sobras de caixa em uma Cia. podem ser transferidas para as demais através de contratos 
de mútuos entre as partes. Em 31/12/2020 a Dommo Energia possuía um contas a receber da OGPar decorrente de mútuos 
nos montantes de R$ 5.237 e R$ 98.334, no curto e longo prazo, respectivamente, (R$ 5.237 e R$ 77.087 em 31/12/2019). 
O mútuo de longo prazo está divulgado no montante de R$ 3.340 (R$ 3.266 em 31/12/2019), pois está líquido do passivo a 
descoberto da OGPar no valor de R$ 94.994 em 31/12/2020 (R$ 73.821 em 31/12/2019). Em 27/02/2019, o Conselho de Ad-
ministração autorizou, considerando o término do processo de alienação das ações DMMO3 detidas pela OGPar, a Dommo 
Energia capitalizar o saldo remanescente de mútuos entre as empresas (“Saldo Final”).
15. FORNECEDORES

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Fornecedores nacionais 55.305 25.460 55.468 25.612
Fornecedores estrangeiros 87.844 8.842 94.529 9.150
Provisões E&P (i) 188 5.935 188 5.935
 143.337 40.237 150.185 40.697
 (i) Provisões de E&P contemplam basicamente os custos ainda não faturados incorridos/estimados com serviços de 
instalação subsea e produção de óleo e gás. As provisões de produção são baseadas nas taxas diárias contratuais.
16. PROVISÕES DIVERSAS 

Controladora e Consolidado
 Circulante Não Circulante
 2020 2019 2020 2019
Provisão ganho mínimo garantido (a) 844 646 - -
Provisão para obrigação de abandono (b)
  Tubarão Azul - - 71.581 57.634
  Tubarão Martelo - - - 291.539
Provisões para contingências regulatórias (c) - - 167.996 137.279
Provisões para compensações ambientais (d)
  Campo de Tubarão Azul - - 12.849 12.505
  Campo de Tubarão Martelo - - 46.550 45.303
  Bacia de Campos - - 2.307 2.245
  Bacia de Santos - - 12.340 9.571
Provisão para compromissos regulatórios assumidos (Nota 27) - - 53.743 53.743
Provisões trabalhistas - - 6.817 5.711

844 646 374.183 615.530
a) Provisão para ganho mínimo garantido - opções de ações: Provisão referente ao ganho mínimo garantido associado 

aos contratos antigos de opções de ações, já encerrados. Ao longo do terceiro trimestre de 2014 a Cia. renegociou com 
os beneficiários do ganho mínimo os termos do Acordo. Para aqueles beneficiários que aceitaram a proposta, a Cia. se 
comprometeu a pagar, no mês do acordo, 10% do valor total provisionado e mais 40% em 8 parcelas iguais mensais e 
consecutivas nos meses imediatamente subsequentes. Aqueles que aceitaram o Acordo concordaram que os 50% rema-
nescentes, não seriam mais devidos pela Cia.. b) Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração 
e produção: A partir da declaração de comercialidade de seus campos e início das atividades de desenvolvimento, a Cia., 
passa a constituir provisão para atender à obrigação de abandono das áreas (Asset Retirement Obligation - ARO) ao 
final do período de concessão. Tal provisão reflete a estimativa dos gastos a serem incorridos, sobretudo, com: (i) tam-
ponamento dos poços; e (ii) remoção das linhas e dos equipamentos de produção. A Cia. concluiu a fase de abandono 
de Tubarão Azul relacionada ao tamponamento dos poços e a provisão remanescente é para a retirada de equipamentos 
submarinos ainda em fase de discussão com a ANP. Conforme previsão da transação TBMT com a Petro Rio a Cia. estor-
nou integralmente a provisão para abando do Campo de Tubarão Martelo. c) As provisões para contingências regulatórias 
referem-se à estimativas de multas relacionadas à regulamentações da ANP ou à cujo fato gerador já é conhecido. A Cia. 
não possui expectativa de nenhum desembolso financeiro relevante para os próximos 12 meses referente a estas con-
tingências. d) Provisões para compensações ambientais relacionadas com a licenças ambientais. A Cia. se compromete 
junto ao IBAMA a efetuar certas compensações ambientais, com repasse de recursos a unidades de conservação.  
17. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Nota Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Consórcio BS-4 (i) 1.2 47.648 47.648 47.648 47.648
Atlanta Field B.V. 11 - - 62.235 48.271
Cash calls a pagar - PRio 13.997 - 13.997 -
Honorários de êxito e outras provisões 24.072 28.585 24.948 28.709
 85.717 76.233 148.828 124.628
(i) Em consonância com a decisão da primeira fase do processo arbitral do Bloco BS-4 a Cia. estornou no 3T18 os 
cash calls e os billings recebidos e registrados a partir/10/2017. Para maiores detalhes sobre o assunto vide nota 
explicativa 1.2.
18. CONTINGÊNCIAS 
A Dommo Energia observa as orientações do CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes sobre 
o registro de provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais uma es-
timativa confiável possa ser realizada, bem como sobre divulgação de passivos contingentes. Na preparação das de-
monstrações contábeis para o período de três e nove meses findo em 31/12/2020 e para as demonstrações contábeis 
do exercício findo em 31/12/2019, a Cia. e suas controladas consideraram todas as informações disponíveis relativas 
aos processos em que é parte envolvida para realizar as estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade 
de saída de recursos. Os valores cujas perdas são consideradas prováveis estão provisionados e divulgados como 
“Provisões para contingências regulatórias” e “Provisões trabalhistas” na nota explicativa 16. Os casos em litígios cuja 
expectativa de perda é considerada possível, baseado no julgamento da Administração da Cia. e de suas controladas 
e nas opiniões dos advogados externos, não foram provisionados e são divulgados nessa nota explicativa de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os passivos contingentes não provisionados, acrescidos de juros e 
atualização monetária, estimados para tais litígios em 31/12/2020 e 31/12/2019, são apresentados na tabela a seguir:

Controladora e Consolidado
Natureza 2020 2019
   Tributária 2.189.693 1.984.103
   Trabalhista 4.767 3.506
   Cível 18.362 9.913

2.212.822 1.997.522
Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal, cível, ambiental e trabalhista, cujas expectativas 
de perdas estão classificadas como possível.

Controladora e Consolidado
Descrição dos processos de natureza tributária/fiscal 2020 2019
Autor: Receita Federal do Brasil (“RFB”). 114.817 113.689
Natureza do litígio: Incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) e Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE sobre as remessas de recursos ao exterior no período de 2009 para pagamentos de con-
tratos afretamentos de embarcações com empresas estrangeiras. Situação atual: A discussão jurídica relacionada à 
incidência de IRRF trata da legalidade de ato normativo da RFB que garante alíquota zero para as referidas remessas. 
A Cia. ratifica a classificação da perda como possível em virtude de haver manifestações favoráveis ao entendimento 
da Cia. nos Tribunais Superiores e buscará assegurar a defesa de seus direitos. Os processos envolvendo CIDE 
encontram-se em fase administrativa e em 28/11/2018 a Dommo Energia obteve decisão favorável no CARF. Essas 
discussões são classificadas como possível em função de haver previsão legal em linha com o entendimento da Cia..
Autor: RFB 697.104 689.296
Natureza do litígio: Cobrança de IRRF sobre remessas ao exterior pelo pagamento de juros decorrentes de Con-
trato de Pré-Pagamento de Exportação (“PPE”) – vide detalhes dessa operação na nota explicativa 14 – em função 
da suposta descaracterização dessa transação como Operação de PPE e o não enquadramento da mesma, no ato 
normativo da RFB que regulamenta a alíquota zero de IRRF para remessa de juros ao exterior. Situação atual: A 
Cia. recebeu o auto de infração em 13/12/2017, apresentou impugnação em 18/01/2018 e ainda aguarda julgamento.
Autor: RFB 694.008 593.677
Natureza do litígio: Não reconhecimento da dedutibilidade, na apuração do IRPJ e da CSSL, de despesas de juros 
decorrentes de Contrato de PPE – vide detalhes dessa operação na nota explicativa 14 - em função da suposta des-
caracterização dessa transação como Operação de PPE. O efeito em caso de perda seria somente uma redução da 
base de prejuízo fiscal. Situação atual: A Cia. recebeu o auto de infração em 13/12/2017, apresentou impugnação 
em 18/01/2018 e ainda aguarda julgamento.
Autor: RFB 588.911 519.841
Natureza do litígio: Litígio referente ao não reconhecimento, pela RFB, dos créditos de PIS e de COFINS apurados 
pela Cia. sobre os gastos exploratórios e de produção. Situação atual: A questão envolve processos em fase admi-
nistrativa e judicial diversas, permanecendo como perda possível face ao fato de haver manifestações favoráveis ao 
entendimento da Cia..
Autor: RFB 65.201 64.463
Natureza do litígio: Auto de infração exigindo o recolhimento de IRRF supostamente devido sobre os pagamentos a 
fornecedores estrangeiros. Situação atual: A questão envolve processos em fase administrativa e judicial diversas, 
permanecendo como perda possível face ao fato de haver manifestações favoráveis ao entendimento da Cia..
Autor: RFB 29.652 3.137
Natureza do litígio: Diversos. Situação atual: Diversos

2.189.693 1.984.103
Controladora e Consolidado

Descrição dos processos de natureza trabalhista 2020 2019
Autor: Diversos 4.767 3.506
Natureza do litígio: Questionamentos de horas extras, adicional noturno, danos morais, e outros. Situação atual: 
A questão envolve processos em fases judiciais diversas, permanecendo como perda possível face ao fato de haver 
manifestações favoráveis ao entendimento da Cia..

Controladora e Consolidado
Descrição dos processos cíveis 2020 2019
Autor: IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada (“IBM”) 7.220 7.220
Natureza do litígio: Cobrança. Situação atual: Em 29/10/2013 a Cia. rescindiu o contrato de prestação de serviços 
pactuado com a IBM. O fornecedor alegou que a rescisão não foi válida e que continuou prestando serviços, sem por 
eles receber, mesmo após a distribuição do pedido de recuperação judicial em 30/10/2013. Ainda segundo a IBM, tais 
valores não estariam submetidos à Recuperação Judicial. A Cia., dentre outros argumentos, defende que eventual 
prestação de serviço foi residual e coligada à desmobilização do contrato, razão pela qual qualquer montante eventu-
almente devido estaria circunscrito à Recuperação Judicial.
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Autor: Vociem Consultoria Empresarial e Contábil Ltda - 2.693
Natureza do litígio: Cobrança. Situação atual: A demanda tem por objeto a cobrança de valor a que o autor alega 
ter direito, a título de honorários de êxito, na forma do Contrato de Prestação de Serviços firmado, em 26/01/2017, 
entre as partes, por serviços que teriam sido prestados em favor da segunda ré, OSX Brasil S.A., atualmente em 
recuperação judicial. A alegação autoral é que teria direito a 25% (vinte e cinco por cento) dos créditos fiscais apura-
dos em favor da segunda ré, que totalizariam o valor atualizado de R$ 9.424.517,73 (nove milhões, quatrocentos e 
vinte e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e três centavos), ou seja, o autor pretende cobrar das rés, 
em conjunto, o valor de R$ 2.356.129,43 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e 
quarenta e três centavos).
Autor: Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados 11.142 -
Natureza do litígio: Cobrança. Situação atual: (a) Ação de execução de título executivo extrajudicial objetivando a 
cobrança de honorários advocatícios ad exitum, no valor de R$2.819.554,33. Ainda, na petição inicial há pedido de 
tutela de urgência, objetivando (i) o arresto de bens da Executada; e (ii) o envio de ofício à ANP, para que se abstenha 
de autorizar ou homologar a cessão ou transferência dos direitos da Executada sobre o Campo Tubarão Martelo para 
a PetroRio, sem prévia autorização do juízo executivo; (b) Ação de execução de título executivo extrajudicial objeti-
vando a cobrança de honorários advocatícios ad exitum, no valor de R$6.648.852,91.

18.362 9.913
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
a. Capital social: A tabela a seguir demonstra as movimentações no capital social da Cia. entre 31/12/2018 e 
31/12/2020.
Capital social em 31/12/2018 10.250.677
(+) Aumento de capital 7
(+) Aumento de capital (i) 1.884.317
(-) Redução de capital (ii) (11.722.602)
Capital social em 31/12/2019 412.399
(+) Aumento de capital (iii) 43.216
Capital social em 31/12/2020 455.615
(i) Aumento de capital com incorporação de saldos de reserva capital. (ii) Redução de capital - Em 14/01/2019 foi apro-
vada em AGE a redução do capital social da Cia. mediante a absorção dos seus prejuízos acumulados, nos termos do 
artigo 173 da Lei nº 6.404/76. (iii) Aumento de capital com extinção de passivos financeiros sem impacto no caixa da 
Cia.. Para maiores informações vide Aviso aos Acionistas do dia 9/12/2020. O capital social 31/12/2020 é representa-
do por 307.948.654 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal. 
b. Dividendos: O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/1976 (redação alterada pela Lei 10.303/2001). A Cia. 
poderá, a critério da Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo 
mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei 9.249/1995. c. Ajuste acumulado de conversão: Devido à 
conversão de moeda relativa aos investimentos em controladas estrangeiras foram apurados ajustes acumulados de 
conversão registrados na conta de resultados abrangentes. d. Reservas de capital: O saldo negativo da reserva de 
capital no montante de R$ 159.192 é decorrente do deságio apurado na incorporação por ações da OGPar.
20. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Óleo
Receita bruta de vendas 321.587 417.801 333.225 438.118
(-) Impostos sobre as vendas - - - -
Receita líquida de vendas 321.587 417.801 333.225 438.118
Volume comercializado em kbbls (mil barris) (i) 1.829,9 1.892,2
Em decorrência da desvalorização do barril de petróleo tipo Brent causada principalmente pela diminuição na deman-
da ocasionada pelo avanço mundial da Covid-19, houve uma redução no preço médio do barril comercializado durante 
o ano de 2020. (i) Informação não auditada/revisada pelos auditores independentes.
21. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Custos de extração (*) 330.145 316.672 309.535 297.270
Royalties 29.776 40.743 29.776 40.743
Amortização e depreciação 28.738 45.487 28.738 45.487

388.659 402.902 368.049 383.500
(*) Serviços e insumos necessários para extração do óleo do campo de TBMT.
22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS 

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Despesas com pessoal 15.626 18.820 15.626 18.820
Depreciação e amortização 573 610 573 610
Despesas com escritório 1.863 4.004 1.935 4.041
Serviços prestados por terceiros 16.684 16.774 36.432 22.145
Seguros 1.479 1.241 1.479 1.241
PIS e COFINS 4.746 5.333 4.754 5.359
Outros 1.862 1.070 1.862 1.223
 42.833 47.852 62.661 53.439
23. RESULTADO FINANCEIRO

Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Despesas financeiras
Juros sobre provisão para abandono (15.052) (16.543) (15.052) (16.543)
Juros diversos (14.695) (207) (14.692) (208)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (15.000) - (15.000) -
Valor justo instrumentos financeiros (i) - - - (18.372)
Despesa com juros IFRS 16 (nota 32) 9.547 (9.573) 9.547 (9.573)
Outras despesas financeiras (3.052) (1.174) (4.591) (6.227)
 (38.252) (27.497) (39.788) (50.923)
Receitas financeiras
Juros 5.354 6.878 - -
Valor justo instrumentos financeiros (i) - - - 13.096
Rendimento de aplicações financeiras 152 675 1.323 4.112
Outras receitas financeiras 179 502 331 959

5.685 8.055 1.654 18.167
Variação cambial líquida 1.176.226 164.662 (110.845) (7.217)
Resultado financeiro líquido 1.143.659 145.220 (148.979) (39.973)
(i) Efeito do ajuste a valor justo das ações que a Cia. detinha da investida Eneva S.A.
24. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Provisão para perda de estoques (5) (3) (5) (3)
PIS/COFINS a compensar (a) 32.020 18.404 32.020 18.404
PIS/COFINS diferidos (b) (144.508) (24.124) (144.508) (24.124)
Provisão para perda de impostos a recuperar (1.298) (1.383) (3.488) (9.136)
Provisão para perda custos reembol- 
 sáveis abandono Campo de TBAZ (18.421) (18.618) 3.952 (1.785)
Provisões trabalhistas (1.006) (2.990) (1.006) (2.990)
Custos Dommo Netherlands - - (22.549) (17.253)
Estorno provisões diversas (198) 8.636 (198) 8.636
Reembolso custos assessoria jurídica - 1.708 - 1.708
Indenizações recebidas 684 4.132 684 4.132
Provisões multas ANP 5.970 - 5.970 -
Workover – Intervenção poço 7-TBMT-2HP Tubarão Martelo (95.375) - (95.375) -
Perdas na alienação de imobilizado – Transação TBMT (d) (1.527.636) - (1.527.636) -
Estorno efeitos IFRS 16 (90.173) - (90.173) -
Perdas e ganhos na alienação de investimentos (c) - - - 14.796
Provisão para perda de crédito - 1.828 - 1.828
Outros (28.059) 12.394 (26.365) 14.330
 (1.868.005) (16) (1.868.677) 8.543
a) Créditos de PIS/COFINS apurados no período; b) Despesa decorrente de PIS/COFINS diferidos sobre variação cambial ati-
va. Vide nota explicativa 13; c) Ganho na alienação das ações da Eneva S.A. Para maiores informações vide nota explicativa 6; 
d) Resultado transação TBMT com a Petro Rio.
25. PERDA NO VALOR DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – IMPAIRMENT

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Imobilizado (nota explicativa 11)
Realização impairment TBMT 1.515.858 (104.200) 1.515.858 (104.200)
Ajuste impairment relacionado ao abandono e demais ativos (3.175) (1.198) (3.175) (1.198)
Depreciação equipamentos Dommo Netherlands - - 22.729 17.628

1.512.683 (105.398) 1.535.412 (87.770)
Imobilizado (nota explicativa 11)
Realização impairment TBMT 251.287 - 251.287 -

251.287 - 251.287 -
Ajustes de Conversão (i) - - (181) (374)
Efeito no resultado 1.763.970 (105.398) 1.786.518 (88.144)
(i) Ajuste de conversão afetando impairment das empresas internacionais.
26. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
A remuneração dos administradores da Cia. está apresentada no quadro abaixo:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Conselho de Administração (honorários e encargos) 1.498 2.160 1.498 2.184
Administradores (pró-labore, salários, benefícios e encargos) 3.310 3.587 3.310 3.612
Provisão do saldo da remuneração global dos adm- 
 inistradores aprovada para o ano de 2020 e 2019 4.560 4.627 4.560 4.627
Total da remuneração dos administradores 9.368 10.374 9.368 10.423
Conselho Fiscal (honorários e encargos) 475 475 475 475
Comitê de Auditoria (honorários e encargos) - 39 - 39

475 514 475 514
Bônus 2018 - 1.400 - 1.400
Diferença entre provisão e bônus de 2019 efetivamente pago (691) - - -
Total da remuneração dos administradores, 
 Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria 9.843 12.288 9.843 12.337
27. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”): No terceiro trimestre de 2016 a Cia. recebeu correspondência da Exxon-
Mobil, parceira e operadora do Bloco POT-M-762, comunicando que a mesma havia recebido um Ofício da ANP no 
dia 4/07/2016 requerendo que ambas as partes, Dommo Energia e ExxonMobil, procedessem o pagamento do valor 
de R$ 107.487 correspondente às 1.004,55 Unidades de Trabalho não cumpridas no Contrato de Concessão em epí-
grafe. Nessa correspondência, a ExxonMobil notificou a Dommo Energia a quitar 50% do valor (R$ 53.743) em função 
das obrigações assumidas no Joint Operating Agreement. A esse respeito, no entendimento dos assessores legais 
da Dommo Energia, não deve ser concedido tratamento privilegiado a esse crédito referente ao PEM não cumprido, 
tendo em vista que trata-se de crédito constituído anteriormente à Recuperação Judicial da Dommo Energia, cuja 
exigibilidade somente seria possível após a implementação de determinadas condições. Assim, a Dommo Energia 
apresentou habilitação retardatária de crédito perante o Juízo em que tramita seu processo de recuperação judicial, 
requerendo a inclusão do crédito em questão no quadro geral de credores, tendo em vista que o compromisso do 
PEM é originário de fato ocorrido no primeiro semestre de 2013, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial. Em 
02/03/2018, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu sentença entendendo pela extinção do processo sem resolução 
de mérito. Diante da referida decisão, a Cia. apresentou o recurso cabível, o qual foi julgado procedente no último dia 
12/07/2018, pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), sendo determinada a habilitação 
retardatária do crédito de R$ 53.743 no quadro geral de Credores. Foi interposto Recurso Especial pela ExxonMobil 
para o Supremo Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por intempestivo. A ExxonMobil interpôs embargos de 
declaração da referida decisão. Os embargos de declaração foram acolhidos, com a admissão do Recurso Especial, 
ainda pendente de julgamento. Considerando que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão favorável à Cia. 
no TJRJ, foi mantida a provisão para esse passivo (nota explicativa 16).
28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
A Cia. e suas controladas mantem operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, segurança e rentabili-
dade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado e expectativas futuras. A Cia. e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo 
em derivativos. Os resultados obtidos com as operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas 
pela Administração da Cia. e de suas controladas. Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros 
da Cia. e de suas controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado 
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não 
indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferen-
tes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Derivativos e geren-
ciamento de risco: a. Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos: A Cia. e suas controladas possuem 
política formal para gerenciamento de riscos. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é 
feita por meio da análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada pelo 
Conselho de Administração. As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo de exposição. Os fatores 

de riscos relacionados a moedas estrangeiras, riscos das taxas de juros e inflação oriundos dos ativos e passivos 
adquiridos, poderão ser neutralizados, quando considerados relevantes, de acordo com a avaliação do contexto eco-
nômico e operacional pela Administração. A contratação de instrumentos de proteção de contra variação no preço do 
petróleo está sujeita aos limites de exposição física e de volatilidade previstos na Política de Gerenciamento de Riscos 
e na Norma de Aplicações Financeiras e Hedge. b. Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias 
(commodities), taxas de câmbio e de juros. b.1. Risco de variação de preço do petróleo: Gerenciamento de risco: 
A Cia. e suas controladas possuem política formal de gerenciamento de estoque e comercialização na qual se defi-
nem as alçadas de decisão para a comercialização de petróleo e os critérios para gerenciamento do preço de venda 
do petróleo. As diretrizes de proteção do preço da commodity preveem a possibilidade de utilização de instrumentos 
derivativos para fixação do preço de venda de forma a assegurar uma maior estabilidade e previsibilidade do fluxo 
de receitas da Cia.. A volatilidade do preço do petróleo tipo brent é uma das premissas da Cia. para efetuar teste de 
impairment de seus ativos. Vide notas explicativas 11 e 25. Operações protegidas por instrumentos derivativos 
contra variação de preço: De acordo com a Política de Comercialização a Cia. pode utilizar instrumentos derivativos 
com a finalidade de fixar o preço de venda do óleo já produzido, podendo, também, fixar o preço de até três meses 
de produção, ou eventualmente de outro horizonte que venha a ser aprovado pelo Conselho de Administração. Os 
instrumentos derivativos utilizados poderão ser futuros, swaps, “collars” e opções. As operações podem ser realizadas 
nas Bolsas NYMEX - New York Mercantile Exchange e ICE - Intercontinental Exchange, assim como no mercado de 
balcão. No período findo em 31/12/2020 a Cia. e suas controladas não realizaram operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos. Análise de sensibilidade - testes de estresse: Para 31/12/2020 a Cia. não está apresentando 
análise de sensibilidade para os derivativos de petróleo, pois, na data base em questão não havia posições em aberto. 
b.2. Risco cambial: Risco de flutuação nas taxas de câmbio associadas aos ativos e passivos da Cia. e de suas con-
troladas. Gerenciamento de risco: A Cia. e suas controladas trabalham no gerenciamento do risco cambial no âmbito 
consolidado de suas empresas para identificar e reduzir os riscos associados à oscilação do valor das moedas que 
estão relacionadas aos ativos e passivos. O objetivo é identificar ou criar proteções naturais, aproveitando a sinergia 
entre as operações das empresas controladas pela Cia.. A ideia é minimizar o uso de derivativos de proteção, reali-
zando o gerenciamento do risco cambial sobre a exposição líquida. Instrumentos derivativos podem ser utilizados nos 
casos em que não é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural. A Cia. pode atuar na contratação de operações 
de derivativos, dentro dos seguintes limites: • Para valores efetivamente comprometidos ou contratados, nos quais já 
existam contratos firmados com fornecedores, pode ser adotada a posição de cobertura de até 100%, independente-
mente do prazo da exposição. • Para valores estimados, pode ser adotada posição com prazo de cobertura limitado a 
doze meses e posição de cobertura inferior a 100%, ponderada com base em perspectiva conservadora de realização.
Exposição cambial líquida

Consolidado
2020 2019

Ativo (i) 13.572.213 10.838.049
Passivo (ii) (13.682.668) (11.085.902)
Passivo líquido em moeda estrangeira (110.455) (247.853)
(i) Refere-se, substancialmente, ao saldo de equivalentes de caixa, depósitos vinculados mantido em dólares, contas 
a receber em moeda estrangeira, empréstimos e financiamentos ativos em dólares e ao crédito sub-rogado dos Bonds 
captados. (ii) Refere-se ao PPE passivo em US$ entre Dommo Energia e Dommo Austria, vide nota explicativa 14 item 
(i), ao investimento na controlada Dommo Austria, vide anota explicativa 14, e a provisão para obrigação de abando-
no futuro do Campo de Tubarão Azul. Vide nota explicativa 16. Análise de sensibilidade para risco cambial: Os 
cenários definidos nesta análise partiram da taxa de câmbio de 31/12/2020: • Cenário I: valorização do US$ perante o 
R$ - em 25%. • Cenário II: desvalorização do US$ perante o R$ - em 25%. A tabela a seguir demonstra a análise de 
sensibilidade do saldo líquido de ativos e passivos em US$ em aberto em 31/12/2020. Os valores positivos represen-
tam receitas e os negativos correspondem a despesas.

 Valor de referência (US$) Cenário I (R$) Cenário II(R$)
Ativo líquido em moeda estrangeira (21.255) (*) (27.615) 27.613
(*) Corresponde aos R$ (110.455) apresentados na seção de “exposição cambial líquida”, na nota explicativa 28b.2, 
convertidos para US$ pela taxa de fechamento de 31/12/2020 de R$ 5,1967 por US$.
c. Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Cia. e de suas controladas sofrerem perdas em 
função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investi-
mentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. Para mitigar 
os riscos, a Cia. adotou como prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como 
o acompanhamento permanente das posições em aberto. Para avaliação das instituições financeiras com as quais 
mantém operações, as referências utilizadas são o Índice RiskBank da consultoria Lopes Filho e Associados e o rating 
da agência de risco Standard & Poors. Para avaliação das contrapartes comerciais a Cia. possui normativo no qual é 
estabelecido um conjunto de critérios e diretrizes que representam a base para concessão de crédito a clientes nacio-
nais e internacionais da Cia.. Os fundamentos básicos que norteiam este instrumento são o de prover maior segurança 
na realização dos créditos concedidos e o de minimizar eventuais riscos nas relações comerciais. Exposição máxima 
ao risco de crédito: A exposição máxima ao risco de crédito corresponde ao total do quadro abaixo:

Controladora Consolidado
Quadro de risco de crédito 2020 2019 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 3.105 15.209 93.994 125.670
Depósitos vinculados 4.336 3.368 4.336 6.583
Contas a receber - - 3.594 -
Outros créditos (exceto despesas antecipadas) 19.951 5.564 20.021 5.277
 27.392 24.141 121.945 137.530
d. Risco de liquidez: A Cia. e suas controladas monitoram seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa espe-
rados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica 
em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado de curto prazo. 
O quadro a seguir apresenta os passivos financeiros da Cia. e de suas controladas por faixa de vencimento.

31/12/2020 – Consolidado

 Vencido
Até 6  

meses
De 6 meses a 

1 ano
Entre 1 

e 2 anos
Mais que 

2 anos Total
Fornecedores 15.860 134.325 - - - 150.185
Outras contas a pagar – Consórcio BS-4 (i) 109.883 - - - - 109.883
Outras contas a pagar - 38.945 - - - 38.945
Total 125.743 173.270 - - - 299.013
(i) Refere-se às chamadas de capital devidas pela Cia. ao Consórcio BS-4.
e. Risco de volatilidade no preço das ações: A Cia. e suas controladas estão expostas ao risco de mudanças no 
preço das ações em razão dos investimentos mantidos pela Cia. e classificados no balanço patrimonial consolidado 
como mensurados ao valor justo por meio do resultado. O lucro líquido do exercício flutuaria em decorrência de ga-
nhos ou perdas sobre o preço das ações mensuradas ao valor justo por meio de resultado. Valor justo dos ativos 
e passivos financeiros: A Cia. e suas controladas mensuram instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao 
valor justo em cada data de fechamento. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. 
A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo 
ocorrerá: • No mercado principal para o ativo ou passivo; e • Na ausência de um mercado principal, no mercado mais 
vantajoso para o ativo ou o passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Cia.. O valor justo 
de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os participantes do mercado utilizariam ao definir 
o preço de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econô-
mico. A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do participante do 
mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou vendendo-o a outro partici-
pante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso. Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja 
mensurado ou divulgado nas demonstrações contábeis são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita 
a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um 
todo: • Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade 
possa ter acesso na data de mensuração; • Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais 
baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e • Nível 3 - técnicas de 
avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja 
disponível. Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis ao valor justo de forma recorrente, a 
Cia. determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na in-
formação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de 
divulgação. A hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros da Cia. está apresentada a seguir:

 

Preços observá-
veis em mercado 

ativo (Nível I)

Modelo de precificação baseado 
em preços  

observáveis em  
mercado ativo (Nível II)

Modelo de precificação 
sem o uso de preços 

observáveis (Nível III)
Aplicações financeiras - 7.348 -
Saldo em 31/12/2020 - 7.348 -

Preços observá-
veis em mercado 

ativo (Nível I)

Modelo de precificação baseado 
em preços  

observáveis em  
mercado ativo (Nível II)

Modelo de precificação 
sem o uso de preços 

observáveis (Nível III)
Aplicações financeiras - 6.675 -
Saldo em 31/12/2019 - 6.675 -
Não houve reclassificação entre as categorias de hierarquia do valor justo de Aplicações Financeiras em 31/12/2020 
e 31/12/2019.
29. COBERTURA DE SEGUROS 
A Cia. e suas controladas adotam a política de contratação de seguros para os bens sujeitos a riscos e contrata tam-
bém seguro de Responsabilidade Civil de Administradores - D&O. Em 31/12/2020 os principais ativos ou interesses 
cobertos por seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:
Seguros/modalidade Importâncias seguradas
Campanha exploratória US$’000
Risco de petróleo (“blow out”) da Bacia de Campos (Offshore) (*) 615.000
Proteção e Indenização OSX-3 (P&I) (*) 500.000
Demais seguros R$’ 000
Riscos Operacionais Patrimonial 9.012
Responsabilidade Civil Geral 20.000
Responsabilidade civil de Administradores - D&O 60.000
(*) Refere-se à 100% da importância segurada. De acordo com a atual participação da Cia. no Campo de TBMT, o 
percentual de interesse da Cia. é 20% do valor informado.
O escopo dos trabalhos de nossos auditores independentes não inclui a revisão sobre a suficiência da cobertura de 
seguros, a qual foi determinada pela Administração da Cia. e de suas controladas e que a considera suficiente para 
cobrir eventuais sinistros.
30. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A exploração e produção de óleo e gás é o único segmento em que a Cia. e suas controladas atuam.
31. RESULTADO POR AÇÃO

Consolidado
Prejuízo básico e diluído por ação 2020 2019
Numerador básico e diluído:
 Prejuízo atribuível aos acionistas (328.572) (126.516)
Denominador básico e diluído:
 Média ponderada de ações 272.325.119 270.040.129
Resultado por ação – em reais (1,20654) (0,46851)
32. ARRENDAMENTOS - IFRS 16 (CONTROLADORA E CONSOLIDADO)
Os arrendamentos incluem, principalmente, a FPSO OSX-3 alocada à produção do Campo Tubarão Martelo, as em-
barcações de apoio e outros equipamentos atrelados à produção e a composição dos saldos e efeitos no resultado no 
semestre dos direitos e uso e financiamentos estão demonstrados a seguir.
 Direitos de Uso Arrendamentos a pagar

2020 2019 2020 2019
Custo Principal e Juros

Ativos de exploração e produção - 1.008.927 - 1.008.927
Edificações e benfeitorias 8.047 21.535 8.047 21.535

8.047 1.030.462 8.047 1.030.462
Amortização acumulada Amortização

Ativos de exploração e produção - (204.483) - (252.475)
Edificações e benfeitorias (3.219) (1.609) (3.273) (1.839)

(3.219) (206.092) (3.273) (254.314)
Juros incorridos

Ativos de exploração e produção - 9.559
Edificações e benfeitorias 25 14

  25 9.573
Saldos líquidos 4.828 824.370 4.799 785.721
Passivo circulante 1.617 203.610
Passivo não circulante 3.182 582.111
Redução da despesa financeira com juros (nota explicativa 23) 9.547
Diminuição do custo de produção e de outras despesas operacionais (48.167)
Redução do valor do estoque -
Efeito no resultado do ano pela adoção do IFRS 16 em comparação ao resultado com as normas 
anteriores (38.620)
Em agosto de 2020 em função do FOA do Campo de TBMT a Cia. estornou do seu balanço patrimonial todos os efei-
tos do IFRS 16 associados a operação do referido campo.
33. EVENTOS SUBSEQUENTES
Acordo de Quitação em Disputas Arbitrais e Judiciais com o Grupo Barra: No dia 17/03/2021 a Cia. comunicou 
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com suas subsidiárias Dommo Netherlands Holding 
B.V. e Dommo Netherlands B.V., celebrou acordo de quitação com Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. e FR 
Barra 1 S.À R.L. (em conjunto “Grupo Barra”), no qual desistiram as partes mutuamente de prosseguir com os litígios 
arbitrais e judiciais, conexos à participação em disputa no Bloco BS-4 (“BS-4”) entre a Cia. e o Grupo Barra, e outor-
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garam quitação. Os litígios arbitrais e judiciais referentes a participação remanescente da Cia. em BS-4 prosseguem 
com relação à Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A., atualmente denominada Enauta Energia S.A., e Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Hedge de preço de petróleo: Em fevereiro de 2021 a Cia. con-
tratou proteção contra oscilação do preço de petróleo. Foram contratadas opções de venda, com preço de exercício 
(strike) de US$ 50,00 por barril para o volume de 624 mil barris de óleo referente às comercializações de óleo entre 
os meses de fevereiro de 2021 até março de 2022. Aumento de Capital através de Capitalização de Créditos: 
Em 22/03/2021, o Conselho de Administração aprovou o aumento do capital social da Cia., mediante capitalização 
de créditos, detido pelo Escritório de Advocacia Pinheiro Guimarães Advogados (“PGA”), dentro do limite do capital 
autorizado, no valor de R$1.883.512,29, com a emissão privada de 2.134.695 (dois milhões, cento e trinta e quatro 
mil, seiscentos e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos do 
artigo 170 da Lei das S/A. Os detalhes do Aumento de Capital constam no Aviso aos Acionistas divulgado ao mercado 
e acionistas em geral no dia 22/03/2021.

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Dommo Energia S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Rela-
tório da Administração, as Demonstrações contábeis da Cia. e a proposta de destinação dos resultados do exercício, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações contábeis, apresentado sem ressalvas pela Grant Thornton 
Auditores Independentes, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados e votados 
pela Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 23/03/2021

Bruno Vasques
Daniel Arippol, 

Timothy Chamberlein

Declaração da Diretoria sobre as Demonstrações contábeis 
e sobre o Relatório dos Auditores Independentes

Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que dis-
cutiu, revisou e concordou com o relatório dos auditores independentes (Grant Thornton Auditores Independentes), 
emitido em 25/03/2021 e com as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2020.

Conselho de Administração Diretoria

Marko Jovovic
Presidente do Conselho de Administração 

Paulo Souza Queiroz Figueiredo
Diretor Presidente

Conrado Lamastra Pacheco 
João de Saint Brisson Paes de Carvalho

Eduardo Yuji Tsuji
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Conselho Fiscal Controller e Contador responsável

Bruno Vasques
Daniel Arippol

Timothy Chamberlein

Luciano Magalhães Janoni
CRC-RJ 115869/O-9

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Aos: Acionistas, Conselheiros e Administradores da Dommo Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Dommo Energia S.A. (“Dommo ou Cia.”), identificadas 
como controladora e consolidado, respectivamente, 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, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Dommo 
Energia S.A. em 31/12/2020, 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 Standar-
ds Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais 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”. So-
mos 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 Contabilida-
de, 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. Incerteza relevante relacionada com 
a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.3 às demonstrações contábeis, indi-
viduais e consolidadas, as quais indicam que a Cia. e suas controladas apresentam capital circulante líquido negativo 
nos montantes de R$ 502.585 mil e R$ 230.841 mil, individual e consolidado, respectivamente, decorrente de dívida 
de curto prazo com fornecedores, outras contas a pagar e partes relacionadas, bem como prejuízos recorrentes e 
passivo a descoberto apresentando no encerramento do exercício findo em 31/12/2020 no montante de R$ 754.362 
mil. Essa situação, entre outras descritas na nota explicativa nº 1.3, indicam a existência de incerteza relevante que 
pode levantar dúvida significativa sobre sua continuidade operacional. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul-
gamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Além dos assuntos descritos na seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determina-
mos que o assunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. Alienação 
do ativo imobilizado - Campo Tubarão Martelo: Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assun-
to de auditoria: Conforme divulgado na nota explicativas nº 1.2 e 11 às demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas, a Cia. concluiu, em 03/08/2020, o processo de alienação de 80% de participação no campo de Tubarão 
Martelo. Esta transação requer, dentre outros procedimentos, que a Cia. determine a data efetiva em que a Cia. cedeu 
e transferiu substancialmente os riscos e benefícios associados ao ativo alienado. Este procedimento envolveu um 
certo grau de julgamento e a necessidade de estimativas dos valores na data em que a Cia. deixa de ter o controle 
sobre o ativo. Em razão do impacto que eventuais alterações nas premissas poderiam ter nas demonstrações contá-
beis, consideramos este um assunto significativo para nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria: Como parte de nossos procedimentos de auditoria, realizamos a leitura dos documentos que formalizaram 
a operação e a obtenção das evidências que fundamentaram a determinação da data de alienação do ativo imobiliza-
do com a transferência substancial dos riscos e benefícios associados ao ativo alienado, a determinação do valor 
justo da contraprestação transferida e a avaliação da adequação das divulgações efetuadas pela Cia. em relação ao 
assunto. Com base na abordagem, nos procedimentos de auditoria executados e nas evidências de auditoria obtidas, 
consideramos aceitáveis as divulgações e os registros contábeis realizados pela Administração no contexto das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Ativo imobilizado - Perda por redução ao 
valor recuperável do ativo: Motivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria: 
Conforme descrito na nota explicativa nº 11, a Cia. possui reconhecido no ativo imobilizado o ativo de exploração e 
produção do Campo Tubarão Martelo, até 19/04/2039, cujo saldo em 31/12/2020 era de R$ 33.432 mil (R$ 176.368 
mil em 31/12/2019), líquido da depreciação e do ajuste ao valor recuperável do ativo imobilizado, correspondente a 
parcela remanescente de 20% do ativo. A Administração da Cia. avaliou a recuperabilidade desse ativo por meio da 
elaboração de modelo de avaliação econômico financeiro que contemplou: (a) o plano de negócios da Cia. para os 
anos subsequentes; (b) estudo de empresa especializada e independente no mercado petrolífero no que se refere ao 
volume de reservas; (c) outros fatores que impactem o modelo de negócio da Cia.; e (d) elaboração do fluxo de caixa 
projetado trazido ao valor presente pela taxa de desconto calculada com base em práticas usuais de mercado. Dessa 
forma, o modelo econômico financeiro está sujeito a um nível maior de incerteza, na medida em que a Cia. efetua 
julgamentos significativos para estimar esses valores. Esse tema foi considerado, novamente, como uma área signifi-
cativa tendo em vista que envolve julgamentos subjetivos que podem trazer impactos na elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, já que na determinação das premissas utilizadas pela Administração da 
Cia. estão determinadas projeções que apresentam um grau de incerteza, uma vez que são afetadas por condições 
futuras estimadas para crescimento da economia e do mercado como um todo. Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria: Como parte de nossos procedimentos de auditoria, efetuamos a análise da política contábil e, com 
base em amostragem, selecionamos valores que foram alocados ao ativo imobilizado para verificação da respectiva 
documentação suporte para as adições realizadas no decorrer de 2020. Com o auxílio de nossos especialistas, revi-
samos o modelo econômico-financeiro apresentado pela Cia., que verificaram: (a) a razoabilidade das premissas e 
julgamentos exercidos pela Administração da Cia.; (b) o recálculo dos modelos matemáticos e se foram elaborados 
nos padrões de mercado aceitos, (c) avaliação da constituição da provisão de perda ao valor recuperável do ativo e 
(d) conclusão dos resultados obtidos nas projeções de fluxo de caixa. Os nossos procedimentos incluíram também a 
avaliação das divulgações efetuadas pela Cia. nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas descritas nas 
notas explicativas nº 3.g e 11. Com base na abordagem, nos procedimentos de auditoria executados e nas evidências 
de auditoria obtidas, consideramos aceitáveis as premissas e a metodologia utilizadas pela Administração para a 
avaliação do valor recuperável apresentado do ativo imobilizado e as respectivas divulgações no contexto das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do va-
lor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo 

em 31/12/2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Cia., e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão 
conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, se-
gundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o re-
latório do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relató-
rio da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos nenhuma forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorci-
do 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. Responsabilida-
des da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas 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 contábeis livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 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. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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, 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 ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e de 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 rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório 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 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 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nos-
sos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos 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 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 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, 25/03/2021. 
Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774-O-7. Grant Thornton Auditores Independentes - CRC SP-025.583/O-1.

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ/MF nº 24.566.534/0001-48

Relatório da Diretoria:  Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2020. Ficamos ao inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Rio de Janeiro, 31/03/2021.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O 
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em milhares de reais)

 A Priner Locação de Equipamentos S.A., é uma sociedade anônima de capital 
fechado, constituída em 18 de março de 2016, controlada pela Priner Serviços 
Industriais, com sede na Av. Feliciano Castilho, s/n qd 24B lt 36 - Duque de 
Caxias - RJ, tendo como atividade principal a locação de ativos de equipamen-
tos de acesso ou estruturais, plataformas de trabalho suspensa e habitáculos 
pressurizados. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com a legislação vigente para as S.A. As princi-

pais práticas estão resumidas a seguir: 1: Caixa e equivalente de caixa: São 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo 
e outros afins. 2: Contas a Receber: São reconhecidos pelo regime de compe-
tência quando da locação dos ativos. 3: Imobilizado: As  depreciações foram 

DIRETORIA: Tulio Cintra - Diretor Presidente
Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro

Juciléa S. D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

Nota 2020 2019
Ativo 57.608 73.905
Circulante 17.868 31.583
Caixa e equivalentes de caixa 1 7.918 18.337
Títulos e valores mobiliários 8 2.530
Contas a receber 2 9.861 10.498
Estoque 49 5
Créditos com funcionários 9 18
Tributos a recuperar 12 7
Outros ativos circulantes 11 188
Não Circulante 39.740 42.322
Depósito judicial 55 52
Imobilizado e intangível 3 39.685 42.270
Passivo e Patrimônio Líquido 57.608 73.905
Circulante 8.777 6.628
Fornecedores 1.368 1.688
Operações de risco sacado - 1.209
Empréstimos - 3
Arrendamento Direito de uso (CPC 06 - R2) 740 640
Salários e encargos sociais 356 411
Imposto de renda e contribuição social 1.189 1.667
Tributos a pagar 161 238
Dividendos a pagar 4.498 143
Outros passivos 465 629
Não Circulante 2.393 2.895
Arrendamento Direito de uso (CPC 06 - R2) 2.328 2.895
Provisão para riscos 65 -
Patrimônio Líquido 46.438 64.382
Capital 4 34.557 34.557
Reservas de lucros 11.882 15.689
Dividendos adicionais propostos - 14.136

(Em milhares de reais) 2020 2019
Receita líquida de vendas e serviços 43.608 53.020
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (25.336) (25.050)

Lucro bruto 18.272 27.970
Despesas operacionais: Gerais e administrativas (4.696) (6.317)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 13.576 21.653
Resultado financeiro: Despesas financeiras (554) (1.111)

Receitas financeiras 442 695
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 13.464 21.237
Correntes (5.053) (6.207)

Lucro do exercício 8.411 15.030

Ca-
pital 

Social

Reservas  
de Lucros

Divi-
dendos 

adicionais 
propostos

Lucros 
líquidos/ 

(prejuízos) 
Acumulados

Le-
gal

Estatu-
tária Total

Saldos em 31/12/2018 34.557 952 13.986 109 - 49.604
Lucro líquido do exercício - - - - 15.030 15.030
Constituição de reservas
 sobre o lucro - 751 - - (751) -
Dividendos propostos
 aprovados para pagamento - - - (109) (143) (252)
Dividendos adicionais
 propostos para pagamento
  no exercício  seguinte - - - 14.136 (14.136) -
Saldos em 31/12/2019 34.5571.703 13.986 14.136 - 64.382
Lucro líquido do período - - - - 8.411 8.411
Constituição de reservas
 sobre o lucro - 421 5.992 - (6.413) -
Dividendos propostos
 aprovados para pagamento - -(10.221) (14.136) - (24.357)
Dividendos mínimos
 obrigatórios - - - - (1.998) (1.998)
Saldos em 31/12/2020 34.5572.124 9.757 - - 46.438

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro antes dos impostos 13.464 21.237
Ajustes: Depreciação e amortização 11.173 10.508

Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis 79 (316)
Encargos arrendamento mercantil 315 351
Provisão para riscos 65 (106)
(Reversão) Provisão para devedores duvidosos (526) 646

Variação nos ativos e passivos: Contas a receber 1.163 3.144
Estoque (43) (5)
Tributos a recuperar (5) (5)
Outros ativos 182 (110)
Fornecedores (320) 478
Operação de risco sacado (1.209) 1.209
Salários e encargos sociais (55) 62
Tributos a pagar (78) (17)
IR/CS Passivo (40) (130)
Outros passivos (163) (315)
Impostos pagos (5.492) (6.096)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 18.510 30.535
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Resgate/(aquisição) de titulos e valores mobiliários 2.522 (2.528)
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (9.046) (13.061)
Caixa recebido na venda de imobilizado 499 436

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos (6.025) (15.153)
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento
Dividendos pagos (22.000) (109)
Captação de empréstimos e financiamentos - 3
Amortização de empréstimos (3) (239)
Amortização arrendamento mercantil (901) (816)
Mútuo a receber - 2.607

Caixa Líquido Aplicado na Atividade de Financiamento (22.904) 1.446
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa, Líquido (10.419) 16.828
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 18.337 1.509
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 7.918 18.337
calculadas pelo método linear , com base em taxas anuais que contemplam a 
vida útil-econômica dos bens. 4: O capital está representado por 34.556,579 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já totalmente integralizadas.

NOTAS EXPLICATIVAS

ELUMINI S.A.
CNPJ/MF nº 06.189.629/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DIRETORIA
Gilberto da Silva Martins - Diretor - CPF 362.852.007-00                                                                     Genilson Luiz da Silveira Maciel - Diretor - CPF 598.612.077-91

 Ailson Neves dos Santos - Contador - CRC RJ 081914/O-0

2019 2020
Ativo Circulante
Caixa, Bancos e Aplicações 5.933.881 8.905.981
Clientes 3.091.983 4.063.157
Adiantamentos 235.655 346.890
Impostos a Recuperar 885.719 999.719
Outras Contas a Receber 377.499 375.499
Despesas Antecipadas - -

10.524.737 14.691.245
Ativo não Circulante
Depósitos Judiciais 86.210 86.210
Imobilizado 886.340 983.314
Depreciação e Amortização (715.190) (775.225)
Intangível 485.467 485.467
Amortização do Intangível (358.581) (367.945)

384.247 411.821
Ativo 10.908.983 15.103.066

2019 2020
Receita de Serviços 43.736.153 51.392.149
Deduções da Receita (4.796.755) (5.883.419)
Receita Líquida 38.939.398 45.508.729
Custo dos Serviços Vendidos (28.834.198) (33.784.567)
Lucro Operacional Bruto 10.105.201 11.724.162
Pessoal (1.552.316) (1.804.926)
Gerais (2.258.860) (2.306.210)
Tributárias (231.723) (244.129)
Depreciações e Amortizações (66.520) (62.917)
Despesas Administrativas (4.109.418) (4.418.182)
Despesas financeiras (94.740) (17.104)
Receitas financeiras 161.526 179.696
Resultado Financeiro 66.786 162.592
Resultado Operacional Líquido 6.062.568 7.468.572
Provisão para IR e CSLL (2.005.952) (2.991.199)
Lucro Líquido do Exercício 4.056.616 4.477.373
Dividendos Distribuídos (2.148.040) -
Destinação do Lucro (2.148.040) -
Resultado do Exercício 1.908.576 4.477.373

2019 2020
Passivo Circulante
Obrigações Tributárias 1.028.418 1.398.488
Fornecedores 82.213 272.630
Salarios e Similares 4.431.008 7.091.236
Outras Obrigações 529.159 463.987

6.070.798 9.226.340
Passivo Não Circulante
Obrigações Tributárias - 199.353

- 199.353
Patrimônio Líquido
Capital Social 1.000.000 1.000.000
Reserva de Lucros 200.000 200.000
Lucros ou Prejuizos Acumulados 3.638.186 4.477.373

4.838.186 5.677.373
Passivo e Patrimônio Líquido 10.908.983 15.103.066



22    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 31 de março de 2021Financeiro

COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS
CNPJ/MF nº 57.487.142/0001-42

1. Contexto operacional: A Companhia Paulista de Ferro - Ligas 
(“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
controlada pela Vale S.A (“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. 
A Sociedade realizava exploração, lavra e beneficiamento mineral 
com o objetivo de produzir e comercializar ferroligas de manganês. 
Atualmente a Sociedade não está realizando atividades operacionais. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração 
de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade 
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - Contabilidade para pequenas e médias empresas (“CPC 
PMEs”), 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. A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria em 24 de março de 2021. Em janeiro de 2019 ocorreu o 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão de propriedade 
da Vale, acionista controlador 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 julgamentos 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 pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na preparação 
destas demonstrações financeiras estão apresentadas nas notas 5 e 8. 
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A Administração da Sociedade segue acompanhando a evolução 
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. 
No exercício de 2020, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da 
COVID-19, e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros.
4. Resultado financeiro: Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2020 2019

Receitas financeiras
 Rendimento de aplicação financeira 777 1.706
 Atualização monetária de depósitos judiciais 114 24
 Atualização monetária de impostos (IR/CS) 453 361

1.344 2.091
Despesas financeiras
 Comissão de fiança (371) (433)
 Atualização de contingência (545) (72)
 PIS e COFINS sobre receitas financeiras (59) (100)
 Juros, multas e taxas (18) (6)

(993) (611)
Resultado Líquido 351 1.480
5. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação dos tributos sobre o lucro: O 
total demonstrado como resultado de tributos sobre o lucro no resultado está

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores acionistas, A administração da Companhia Paulista de Ferro-ligas, 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 controladora Vale S.A. bem como 
a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. 

Rio de Janeiro, 24 de março de 2021. 
Fabio Cerqueira Santos 

Diretor Superintendente
Gilberto Virgínio de Castro Filho 
Diretor de Operações Brasil

Jorge Henrique da Cunha Falrene 
Diretor de Operações Brasil

Vanessa Alves Ajeje 
Diretor de Gestão Econômica

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. 
Estimativa e julgamento contábil crítico: 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. 
9. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 o capital social é de R$ 28.580 correspondendo a 13.336.995 
ações escrituradas, sendo 6.634.077 ações ordinárias e 6.072.918 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 lucros a realizar - Refere-se a parcela não realizada de lucros 
de anos anteriores, com o objetivo de absorção de prejuízos e pagamento 
de dividendos, conforme disponibilidade de caixa. c) Remuneração aos 
acionistas da Sociedade - Conforme estatuto social, 25% do lucro líquido 
do exercício (após constituições de reservas) deve ser distribuído a título de 
dividendo mínimo obrigatório.

31 de dezembro de 
2020

31 de dezembro de 
2019

Lucro (prejuizo) do exercício 731 (67.559)
 Dividendos mínimos obrigatórios 183 -
 Dividendo adicional proposto (condicionado 
  à aprovação em assembleia de acionistas)            548 -
Absorção de prejuizo - 67.559
Remuneração total do exercício 731 -
10. Partes relacionadas: Em 2020 e 2019, a Sociedade possui um montante 
de R$ 4.107 de contas a receber referente a venda de créditos fiscais 
realizada em novembro de 2013 para a Vale (parte relacionada). Todas as 
operações com partes relacionadas estão formalizadas através de contratos 
celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido estabelecidos 
com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes dos firmados 
com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores da 
Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo. 
11. Classificação dos instrumentos financeiros:

Custo amortizado
31 de dezembro de 

2020
31 de dezembro de 

2019
 Caixa e equivalentes de caixa 28.255 32.371
 Contas a receber -  
  partes relacionadas 4.107 4.107
Total dos ativos financeiros 32.362 36.478
Fornecedores 2 5
Total dos passivos financeiros 2 5
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com base no seu 
modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características dos 
fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos financeiros são classifica-
dos como subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado 
a menos que certas condições sejam atendidas que permitam uma mensuração 
subsequente ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo 
custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor 
justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado 
e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 
12. 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 asse-
gure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) Gestão de risco de 
crédito - A exposição ao risco de crédito decorre de recebíveis, pagamentos a 
fornecedores e investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de cré-
dito 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 crédi-
to 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 fi-
nanceiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora dife-
rentes 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. 

DIRETORIA
Fabio Cerqueira Santos 

Diretor Superintendente
Gilberto Virgínio de Castro Filho 
Diretor de Operações Brasil

Jorge Henrique da Cunha Falrene 
Diretor de Operações Brasil

Vanessa Alves Ajeje 
Diretor de Gestão Econômica

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Flavio Ferreira 

Contador - CRC - RJ 085525/O-0
Cecília Fernandes Albuquerque 

Gerente de Controladoria

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

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Receitas (despesas) operacionais
 Administrativas (45) (83)
 Outras receitas operacionais 517 153
Lucro operacional 472 70
Resultado financeiro 4
 Receitas financeiras 1.344 2.091
 Despesas financeiras (993) (611)

351 1.480
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 823 1.550
Tributos sobre o lucro 5
Tributo corrente (92) (21)
Tributo diferido - (69.088)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 731 (67.559)
Quantidade de ações ao final do exercício -  
 em milhares 13.337 13.337
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - Em R$ 0,05 (5,07)
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 (prejuízo) do exercício 731 (67.559)
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 731 (67.559)
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

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 823 1.550
Ajustado por: 
Provisão para processos judiciais (327) (137)
 Variação monetária, juros sobre contingências e 
 depósitos judiciais (23) 48
Outros 59 (15)
Variações de ativos e passivos: 
Contas a receber - partes relacionadas - 3.812
Tributos a recuperar 133 (1)
 Depósitos judiciais 1.176 (1)
 Fornecedores (3) (13)
 Tributos a pagar 58 (1)
 Provisão para contingências (141) -
Caixa proveniente das operações 1.755 5.242
IR e CSLL pagos - (198)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 1.755 5.044
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Transações com acionistas: 
Dividendos pagos (5.871) (8.127)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamento (5.871) (8.127)

- -
 Redução no caixa e equivalentes de caixa 
  no exercício (4.116) (3.083)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 32.371 35.454
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 28.255 32.371
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 7 28.255 32.371
 Tributos a recuperar 6 144 349

28.399 32.720
Ativo não circulante
 Depósitos Judiciais 8 7.010 8.131
 Tributos a recuperar  
   sobre o lucro 10.557 10.297
 Contas a receber -  
  partes relacionadas   10 4.107 4.107

21.674 22.535
 Imobilizado 33 33

21.707 22.568
Total do ativo 50.106 55.288
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 2 5
 Dividendos 9(c) 183 1.468
 Tributos a recolher sobre 
   o lucro 5(b) 27 134
 Tributos a recolher 2 11

214 1.618
Passivo não circulante
 Provisões para 
  processos judiciais 8 1.622 1.545

1.622 1.545
Total do passivo 1.836 3.163
Total do patrimônio 
  líquido 9 48.270 52.125
Total do passivo e  
  patrimônio líquido 50.106 55.288
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares de reais 

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
capital

Lucros a 
realizar

Dividendo  
adicional proposto

Lucros (prejuízos) 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 28.580 5.716 40 80.945 4.403 - 119.684
 Prejuízo do exercício - - - - - (67.559) (67.559)
Transações com acionistas:
 Absorção de prejuízo - - - (67.559) - 67.559 -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 28.580 5.716 40 13.386 4.403 - 52.125
 Lucro líquido do exercício - - - - - 731 731
Transações com acionistas:
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (4.403) - (4.403)
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (183) (183)
 Dividendo adicional proposto - - - - 548 (548) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 28.580 5.716 40 13.386 548 - 48.270

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

reconciliado com as alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue:
Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2020 2019

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 823 1.550
Tributos sobre o lucro às alíquotas da  
  legislação - 34% (280) (527)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
 Compensação de prejuízo 92 152
 Ajustes de anos anteriores 98 308
 Reversão de IR e CSLL diferido (i) - (69.088)
 Outros ajustes (2) 46

(92) (69.109)
Tributos sobre o lucro
 Corrente (92) (21)
 Diferido - (69.088)
Imposto de renda e contribuição social no 
 resultado do exercício (92) (69.109)
(i) Em 2019, a Sociedade reverteu o saldo de prejuízos fiscais vendidos para a 
Vale em 2013, devido não ser possível a sua recuperabilidade. 
b) Tributos a recolher sobre o lucro:

31 de dezembro de 
2020

31 de dezembro de 
2019

Tributos sobre o lucro do  
  exercício - corrente 92 21
Antecipações (163) (195)
Ajuste de exercícios anteriores 98 308
Total 27 134
Estimativa e julgamento contábil crítico: 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%. Os 
tributos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de 
contribuição social e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente, 
levando-se em consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada 
por projeções econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas 
internas e em cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem 
sofrer alterações no futuro. 
6. Tributos a recuperar: 31 de dezembro de 

2020
31 de dezembro de 

2019
 Imposto de renda retido na fonte  
  (“IRRF”)  a recuperar 136 341
 Outros 8 8
Total 144 349
7. Caixa e equivalentes de caixa: 31 de dezembro de 

2020
31 de dezembro de 

2019
 Caixa e bancos 100 2.196
 Aplicações financeiras 28.155 30.175
Total 28.255 32.371
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 
2019. As aplicações financeiras são prontamente conversíveis em caixa, sendo 
indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). 
8. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas e 
tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões para as 
perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, 
amparada pela opinião de consultores legais. Passivos contingentes consistem 
em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de 
perda é classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão 
não é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. 
Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida 
por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos 
de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e 
registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão 
judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas. A Sociedade 
definiu que a melhor apresentação das causas previdenciárias seria junto com 
as tributárias. 

Provisões para 
processos judiciais

Passivos  
contingentes

Depósitos 
 judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Processos 
  tributários 656 627 26.965 27.517 6.393 7.340
 Processos 
cíveis - - 1.772 1.561 7 7
 Processos 
  trabalhistas 966 918 - - 610 784
Total 1.622 1.545 28.737 29.078 7.010 8.131

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

 Suspensão de decisão do TCU sobre acordo de leniência é mantida

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) de-

cidiu nesta terça-feira man-
ter a decisão que suspen-
deu sanção aplicada contra 
construtoras que participa-
ram das obras da Usina Ter-
monuclear de Angra 3. As 
empresas foram declaradas 

inidôneas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) pa-
ra celebrar contratos com a 
Administração Pública após 
suspeitas de irregularidades 
nas obras.

Nos processos julgados 
pelo Supremo, as defesas 
das construtoras Andrade 
Gutierrez, Artec, UTC En-

genharia e Queiroz Galvão 
alegam que a decisão do 
TCU esvaziou acordos de 
leniência firmados entre 
as empresas, órgãos públi-
cos federais e o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).

Em liminares concedidas 
em 2018 e 2019, o ministro 

Gilmar Mendes, relator do 
caso, suspendeu a punição 
aplicada por entender que o 
TCU não pode impedir acor-
dos de leniência firmados 
com a Administração Públi-
ca. Para o ministro, a atuação 
da administração pública de-
ve ser coordenada na assina-
tura dos acordos.

A possibilidade de empre-
sas investigadas assinarem 
acordos de leniência está pre-
vista na Lei Anticorrupção. 
O acordo pode ser celebrado 
com empresas que colabo-
rarem na investigação para 
apurar desvios.

De acordo com a lei, as 
empresas investigadas de-

verão identificar os envolvi-
dos em irregularidades para 
receber, em troca, redução 
nas punições administrati-
vas, como a diminuição de 
dois terços de multa, além 
de não serem declaradas 
inidôneas para assinar no-
vos contratos com o Poder 
Público.
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Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários relativo ao período findo em 31/12/2020, elaboradas de acordo com a Resolução nº 4.720 de 30/05/2019 e 
Circular nº 3.959 de 04/09/2019 do BACEN e atendem os propósitos específicos da referida resolução. Resultado e Patrimônio Líquido. O prejuízo líquido da Companhia alcançou R$5.391 mil no período e o patrimônio líquido totalizou R$19.793 
mil. Ativos. Os ativos totalizaram R$23.466 mil e estavam substancialmente formados por R$1.195 mil em caixa e equivalentes de caixa, R$6.822 mil de títulos de valores mobiliários, R$11.166 mil em créditos tributários e R$3.987 mil em devedores 
por depósitos em garantia. Agradecimentos. Agradecemos aos nossos acionistas e clientes o indispensável apoio e confiança e, aos nossos funcionários, a determinação e o comprometimento que têm sido fundamentais para a obtenção de resultados 
diferenciados. São Paulo, 26/03/2021. A Diretoria.

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 9.361 11.903
Disponibilidades 4. 1.195 986
Aplicações interfinanceiras de liquidez - 10.506
Aplicações em depósitos interfinanceiros 5. - 10.506

Títulos e valores mobiliários e
 instrumentos financeiros derivativos 6. 6.822 -
Carteira própria 6.822 -

Outros créditos 1.344 411
Rendas a receber 7.a. 30 -
Créditos tributários 7.b. 1.048 -
Adiantamentos e antecipações salariais 7.a. 69 22
Adiantamentos para pagamento n/conta 7.a. 13 10
Impostos e contribuições a compensar 7.a. 185 350
Diversos 7.a. - 29

Realizável a longo prazo 14.105 14.016
Outros créditos 14.105 14.016
Créditos tributários 7.b. 10.118 7.253
Devedores por depósito em garantia 9.c. 3.987 6.763

Total do ativo 23.466 25.919
Passivo Nota 2020 2019
Circulante 3.673 735
Outras obrigações 3.673 735
Fiscais e previdenciárias 8.a. 481 144
Obrigações fiscais diferidas 7.b. 126 -
Negociação e intermediação de valores 10. 511 520
Provisão para passivos contingentes 8.b. 2.330 -
Outras 8.b. 225 71

Patrimônio líquido 19.793 25.184
Capital social 11.a. 33.588 33.588
De domiciliados no país 33.588 33.588

Reservas de capital 66 66
Lucros ou prejuízos acumulados (13.861) (8.470)
Total do passivo e patrimônio líquido 23.466 25.919

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2020 2019
Receitas da intermediação financeira 500 (5.678)
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários 313 (5.702)
Resultado de operações de câmbio 188 24
Resultado bruto da intermediação financeira 500 (5.678)
Receitas (despesas) operacionais (9.678) (582)
Receitas de prestação de serviços 5.369 2.553
Despesas de pessoal (3.374) (1.210)
Outras despesas administrativas 12.a) (2.655) (788)
Despesas tributárias 12.b) (3.756) (592)
Outras receitas operacionais 18 52
Outras despesas operacionais (5.279) (597)
Resultado operacional (9.178) (6.260)
Resultado antes da tributação sobre o
 lucro e participações (9.178) (6.260)
Imposto de renda e contribuição social 3.787 1.910
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13. 3.787 1.910
Prejuízo do exercício (5.391) (4.350)
Quantidade de ações 1.070.585 1.070.585
Prejuízo por ação - R$ (5,0353) (4,0632)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual
Nota 2020 2019

Prejuízo do exercício (5.391) (4.350)
Resultado abrangente do período (5.391) (4.350)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital
social

Reservas 
de lucros

Ajustes de
avaliação Prejuízos

realizado Legal Capital patrimonial acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 33.588 66 - (4.120) 29.534
Prejuízo do exercício - - - - (4.350) (4.350)
Saldos em 31/12/2019 33.588 - 66 - (8.470) 25.184
Prejuízo do exercício - - - - (5.391) (5.391)
Saldos em 31/12/2020 33.588 - 66 - (13.861) 19.793

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2020 2019
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado (4.109) (4.350)
Prejuízo do exercício (5.391) (4.350)
Impostos diferidos (1.048) -
Provisão para contingências 2.330 -
Variação de ativos e passivos 4.318 4.189
(Aumento) redução de aplicações interfinanceiras
 de liquidez 10.506 (10.506)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (6.822) 19.028
(Aumento) redução de outros créditos 26 (19)
Aumento (redução) de outras obrigações 607 (4.314)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais 209 (161)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 209 (161)
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício 4. 986 1.147
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4. 1.195 986

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

• 1. Contexto Operacional. A Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários  (“Máxima Corretora”) é uma empresa de capital fechado que desen-
volve a atividade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As ativi-
dades são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, 
atuando no mercado de forma integrada. 
• 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. As demonstrações financei-
ras da Máxima Corretora S.A. são de responsabilidade da Administração. Foram 
elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas 
do Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do 
Brasil - BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e 
as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando apli-
cável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Ad-
ministração na sua gestão. A autorização para a conclusão destas demonstrações 
financeiras foi dada pela Diretoria do Banco em 26/03/2021. 
• 3. Principais Práticas Contábeis. As Demonstrações Financeiras da Máxima 
Corretora são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil –  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Va-
lores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais es-
tão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Não foram 
adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
relacionadas ao processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela 
CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulga-
ção das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM que não 
conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e 
BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN. As principais práticas contá-
beis utilizadas são as seguintes: a) Apuração do resultado. As receitas e despesas 
são apropriadas pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que 
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemen-
te de seu recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza finan-
ceira são apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmen-
te com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou 
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços.  
b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados 
por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações interfi-
nanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data 
da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignifican-
te de mudança de valor justo, que são utilizados pela Máxima Corretora para ge-
renciamento de seus compromissos de curto prazo. c) Aplicações interfinancei-
ras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo 
valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços. d) Títulos e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do 
BACEN, os títulos e valores mobiliários da Máxima Corretora são classificados nas 
categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos 
mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na categoria “títulos para ne-
gociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem 
ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo 
atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo 
valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou 
despesa no resultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos 
disponíveis para venda” são aqueles para os quais a Administração não tem inten-
ção de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de se-
rem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de 
custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são 
ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio lí-
quido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributá-
rios. Os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são 
aqueles para os quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de 
mantê-los até o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são 
apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos 
classificados na categoria “para negociação” estão apresentados no ativo circulan-
te, independente do seu vencimento. e) Despesas antecipadas. São controladas 
por contrato e contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação 
dessa despesa ao resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vi-
gência dos contratos e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”.  
f) Outros ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos 
valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações mo-
netárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajus-
tes ao valor de realização. g) Permanente. É demonstrado ao custo, combinado 
com os seguintes aspectos: • A participação em controladas é avaliada pelo méto-
do da equivalência patrimonial; • A participação em não controladas é avaliada 
pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e 
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de opera-
ções que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade;  
• A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método line-
ar, considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens;  
• O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto 
bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa 
finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados 
de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.  
h) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 
monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços. i) Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciá-
rias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, 
e Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, 
da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a ga-
rantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências 
passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer julgamentos ou resultados 
desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas. A deter-
minação da provisão necessária para essas contingências é feita após análise de 
cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas 
as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade 
de perda. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações no 
futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. As ações 
que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, 
havendo apenas a divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados 
a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legali-
dade ou a constitucionalidade que, independente da avaliação acerca da probabi-

lidade de sucesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. j) Provisão para imposto de renda 
e contribuição social. As provisões para imposto de renda e contribuição social 
são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos 
de adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$240 (no período), e 
contribuição social - 15%. Em 06/10/2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conver-
são da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL,  de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gera-
dos no período compreendido entre 1º/09/2015 e 31/12/2018 e 15% a partir de 
01/01/2019, em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros 
privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do 
art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001. Adicionalmente, são consti-
tuídos créditos tributários sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de 
geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses cré-
ditos. k) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer 
que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julga-
mento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas 
e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos 
e provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa; determinação de 
prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de provi-
sões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir des-
sas estimativas. l) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de ações 
do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras.
• 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2020 2019
Disponibilidades (Caixa)
Depósitos bancários 1.193 270
Moeda estrangeira 3 716
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.195 986
• 5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez. As aplicações interfinanceiras de 
liquidez, em 31/12/2020 e 2019, estão compostas como segue:

2020 2019

Papel/Vencimento
Até 3 

meses Total
Até 3 

meses Total
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI Pré - - 10.506 10.506
Total de aplicações interfinanceiras
 de liquidez - - 10.506 10.506
• 6. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. a) 
Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 
31/12/2020 e 2019, estava apresentada como segue:

2020
Valores atualizados pelo mercado

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 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos de investimento 6.822 - - - - 6.822 -
Total de Títulos 6.822 - - - - 6.822 -

2019
Valores atualizados pelo mercado

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 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos de investimento - - - - - - -
Total de Títulos - - - - - - -
(1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demostrados pelo 
prazo do papel. b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O 
controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se de me-
todologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. 
Com base nessas informações, a tesouraria providencia os instrumentos finan-
ceiros derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado 
e liquidez previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de avaliação e 
mensuração, métodos e premissas utilizados na apuração do valor de mercado. 
Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, a 
Máxima Corretora utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principal-
mente pela BM&FBovespa e Bloomberg. Para derivativos que não têm preços 
diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio de mo-
delos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir 
de preços divulgados de ativos de maior liquidez. Destes preços são extraídas as 
curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de entrada 
para os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos 
pouco líquidos. 
• 7. Outros Créditos – Diversos. a) Outros créditos - diversos. Estão representa-
dos pelos valores que seguem:

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

Rendas a Receber 29 - 29 - - -
Adiantamentos e antecipações
 salariais 69 - 69 22 - 22
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 13 - 13 10 - 10
Devedores diversos - País e exterior - - - 29 - 29
Impostos e contribuições a compensar 185 - 185 350 - 350
Total 295 - 295 411 - 411
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31/12/2020 e 2019, os 
créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contri-
buição social, estavam compostos como seguem:

2020 2019
Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisões passivas 582 466 1.048 - - -
Prejuízo fiscal / Base negativa 6.324 3.794 10.118 4.533 2.720 7.253
Total 6.906 4.260 11.166 4.533 2.720 7.253

2020 2019
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 79 47 126 - - -
Total 79 47 126 - - -
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
Créditos tributários 2020 2019
Saldo inicial 7.253 4.976
Constituição 3.913 2.277
Reversão - -
Saldo final 11.166 7.253
Obrigações fiscais diferidas 2020 2019
Saldo inicial - (540)
Constituição 126 2.612
Reversão - (2.072)
Saldo final 126 -

Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
2020

Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 3.479 2.204 5.683
De 1 a 2 anos 3.427 2.056 5.483
De 2 a 3 anos - - -
De 3 a 4 anos - - -
De 4 a 5 anos - - -
De 5 a 10 anos - - -
Total 6.906 4.260 11.166

2020
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 4 3 7
De 1 a 2 anos 7 4 11
De 2 a 3 anos 8 5 13
De 3 a 4 anos 22 13 35
De 4 a 5 anos 8 5 13
De 5 a 10 anos 30 17 47
Total 79 47 126
• 8. Outras Obrigações 2020 2019
a) Fiscais e previdenciárias Curto Longo Curto Longo

Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total
Impostos e Contribuições 
 Sobre Lucros - - - 13 - 13
Impostos e Contribuições Sobre
Serviços de Terceiros 39 - 39 58 - 58
Impostos e Contribuições
 Sobre Salários 159 - 159 70 - 70
Outros 282 - 282 3 - 3
Total 481 - 481 144 - 144
b) Diversas 2020 2019

Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Provisão Passivos Contingentes 2.330 - 2.330 - - -
Credores Diversos - País 225 - 225 71 - 71
Total 2.555 - 2.555 71 - 71
• 9. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciá-
rias. a) Ativos contingentes. Em 31/12/2020 e 2019, não existiam ativos contin-
gentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 31/12/2020 e 2019, 
não existiam Obrigações Legais. c) Contingências classificadas como prováveis 
são regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 31/12/2020 e 
2019 totalizam:

Provisão Depósitos Judiciais
2020 2019 2020 2019

Contingências Trabalhistas - - 694 1.470
Contingências Fiscais 2.330 - 603 1.223
Contingências Cíveis - - 2.690 4.070
Total 2.330 - 3.987 6.763
d) Movimentação das provisões passivas:

2020 2019
Fis-
cais

Traba-
lhistas Cíveis Total Fiscais

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo inicial - - - - 3.341 258 - 3.599
Constituição (reversão) 2.330 - - 2.330 (3.341) (258) - (3.599)
Saldo final 2.330 - - 2.330 - - - -
• 10. Negociação e intermediação de valores 2020 2019
Fundos mútuos de investimentos 9 9
Instituições de mercado 7 7
Pessoas físicas e jurídicas 488 496
Clubes de investimento 8 8
Total 511 520
• 11. Patrimônio Líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 
31/12/2020 o capital social subscrito e integralizado é de R$33.588 e está divi-
dido em 1.070.585 ações nominativas. b) Reserva de lucros. A conta de reserva 
de lucros da Máxima Corretora é composta por reserva legal e reserva estatutária. 
O saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Máxima 
Corretora, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído como divi-
dendo. A Máxima Corretora não possui outras reservas de lucros. Reserva legal 
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, a Máxima Corretora deve destinar 5% do lucro 
líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá 
exceder 20% do capital integralizado da Máxima Corretora. Reserva estatutária 
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde 
que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado 
para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A 
destinação de recursos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do 
dividendo obrigatório.
• 12. Demonstração de resultado. a) Outras despesas administrativas.

2020 2019
Comunicações 44 197
Processamento de dados 1.211 752
Serviço do sistema financeiro 136 623
Serviço de terceiros 146 1.321
Serviço técnico especializados 1.023 1.351
Reversão de Provisão de Contigências - (3.599)
Outras 95 143
Total 2.655 788
b) Despesas tributárias 2020 2019
Tributos federais 3.293 395
ISS 196 91
COFINS 230 91
PIS 37 15
Total 3.756 592
• 13. Imposto de Renda e Contribuição Social. Reconciliação das despesas de 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição
 social (CSLL) e deduzidos as participações no resultado (9.178) (6.260)
Lucro/Prejuízo antes da tributação (9.178) (6.260)
Alíquota vigente 40% 40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
 com a alíquota vigente 3.671 2.504
Diferenças permanentes - (594)
Outros ajustes 116 (594)
Imposto de renda e contribuição social 3.787 1.910
• 14. Gestão de Riscos e de Capital. a) Introdução e visão geral. A Máxima Corre-
tora está exposta aos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais 
são continuamente monitorados e geridos pela área de Riscos, Compliance e pela 
Alta Administração da Instituição. 
• 15. Outros Assuntos. A partir de março de 2020 com a declaração do estado 
de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Máxima Corretora 
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

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 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)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
FINDO 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 FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)

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

146,454 mm

ASSINATURAS
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Aos Diretores e Administradores da
MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, 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 demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
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”. 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 pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de 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 contábeis, 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. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 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 contábeis. 
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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de 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 contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.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, 19/03/2021.
UHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VALESUL ALUMÍNIO S.A.
CNPJ Nº 42.590.364/0001-19

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Receitas (despesas) operacionais
 Administrativas 4(a) (1.167) (789)
 Outras receitas(despesas) operacionais 4(b) (718) (4.958)
Lucro (prejuízo) operacional (1.885) (5.747)
Resultado financeiro 5
 Receitas financeiras 4.006 917
 Despesas financeiras (7.752) (24.206)
Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (5.631) (29.036)
Tributo sobre o lucro
 Tributo corrente (19) (367)
 Tributo diferido (22) (45)
Prejuízo do exercício (5.672) (29.447)
 Quantidade de ações ao final do exercício 32.833.089 27.194.663
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$ (0,00) (0,00)
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
Prejuízo do exercício (5.672) (29.447)
 Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (5.672) (29.447)
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

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
 Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro (5.631) (29.035)
Ajustado por: 
 Provisão para processos judiciais - 94.134
 Reversão de provisão para perda de depósitos
  judiciais - (94.583)
 Atualização de depósitos judiciais e contingências 76 21.190
 Outros 200 4.502
Variação nos ativos e passivos 
 Contas a receber 40 523
 Tributos a recuperar 181 485
 Depósitos judiciais 863 864
 Fornecedores (1.408) (1.037)
 Tributos a recolher 36 (350)
 Provisões para processos judiciais 324 (352)
 Outros ativos e passivos (832) (122)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (6.151) (3.781)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
 Aquisição de investimentos - 6
Caixa líquido proveniente das atividades de 
investimento - 6
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
 Adiantamento para futuro aumento de capital 5.300 2.902
Caixa líquido proveniente das atividades  
 de financiamento 5.300 2.902
 Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício (851) (873)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.295 3.168
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.444 2.295
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 6 1.444 2.295
 Tributos a recuperar 7 3.417 3.598
 Outros - 1

4.861 5.894
Ativo não circulante
Contas a receber -  
partes relacionadas 10 47.736 47.776
 Depósitos judiciais 8 118.575 113.807
 Outros 2.989 460

169.300 162.043
 Investimentos 96 296

96 296
Total do ativo 174.257 168.233
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores -  
Partes relacionadas 2.420 2.166
 Outros 2.087 391

4.507 2.557
Passivo não circulante
 Provisões para  
processos judiciais 8 131.984 127.615
 Outros 1.336 1.259

133.320 128.874
Total do passivo 137.827 131.431
Total do patrimônio 
líquido 9 36.430 36.802
Total do passivo e patrimônio 
líquido 174.257 168.233
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Em milhares de reais

Capital  
social

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Prejuízos  
acumulados

Patrimônio  
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 653.981 - (590.634) 63.347
 Prejuízo do exercício - - (29.447) (29.447)
 Adiantamento para futuro aumento de capital - 2.902 - 2.902
Saldo em 31 de dezembro de 2019 653.981 2.902 (620.081) 36.802
 Prejuízo do exercício - - (5.672) (5.672)
 Adiantamento para futuro aumento de capital - 5.300 - 5.300
 Aumento de capital 6.202 (6.202) - -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 660.183 2.000 (625.753) 36.430

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional: A Valesul Alumínio S.A. (“Sociedade”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, controlada pela Vale S.A. (“Vale”) e 
com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade tinha por objeto constituir ou 
participar, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades consórcio ou 
entidades, com sede no país ou no exterior. Atualmente, a Sociedade não está 
realizando atividades operacionais. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações 
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Contabilidade 
para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), 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 25 de março de 2021, data em que a 
emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em janeiro 
de 2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão 
de propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os 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”). Todas 
as operações são realizadas em reais. 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 julgamentos 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 pressupostos significativos utilizados pela Sociedade na 
preparação destas demonstrações financeiras está apresentado na nota 8. 
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A Administração da Sociedade segue acompanhando a evolução 
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. No 
exercício de 2020, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da COVID-19, 
e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros. 
4. Receitas (despesas) operacionais:
a) Administrativas:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2020 2019
 Serviços (i) (758) (507)
 Pessoal (ii) (332) (275)
 Outras (77) (7)
Total (1.167) (789)
(i) Refere-se basicamente ao aumento de serviços advocatícios. (ii) Refere-se 
basicamente ao aumento de despesas com salários e seguros.
b) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2020 2019
 Assistência Médica Supletiva (AMS) (593) (785)
 Perda com impostos - (4.502)
 Reversão de provisão para perda de depósitos 
  judiciais(i) - 94.583
 Provisão de processos judiciais - (94.134)
 Outras (125) (120)
Total (718) (4.958)
(i) Em 2019, a Sociedade reverteu a provisão para perda do depósito judicial 
relacionado a um processo cível referente ao contrato administrativo de 
energia e legalidade do seguro apagão no valor de R$94.134, e reconheceu 
uma provisão para processos judiciais pelo mesmo valor, acrescido de juros 
e atualização monetária de R$ 17.821, reconhecido no resultado financeiro.

5. Resultado financeiro
Exercícios findos em 

31 de dezembro de
2020 2019

Depesas financeiras
 Juros e atualização monetária de processos judiciais (4.045) (22.019)
 Comissões de fiança (1.747) (692)
 Seguro garantia (1.676) (1.168)
 Outras (284) (327)

(7.752) (24.206)
Receitas financeiras
 Aplicações financeiras 35 88
 Variações monetárias e cambiais 3.970 829
 Outras receitas financeiras 1 -

4.006 917
Resultado financeiro líquido (3.746) (23.289)
6. Caixa e equivalentes de caixa

31 de dezembro de
2020 2019

 Caixa e bancos 976 1.411
 Aplicações financeiras 469 884
Total 1.444 2.295
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras em 31 
de dezembro de 2020 referem-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) no montante de R$ 469 (R$ 382 em 2019) e R$ 502 em 
2019 em notas compromissadas, prontamente conversíveis em caixa, sendo 
indexadas à taxa dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Tributos a recuperar

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2020 2019
 Tributos sobre o lucro 2.042 2.219
 Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a 
  recuperar 867 872
 Impostos e contribuições federais brasileiras 265 265
 Outros 243 242
Total 3.417 3.598
8. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações em 
andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões para as perdas 
decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas pela Sociedade, 
amparada pela opinião de consultores legais. Passivos contingentes consistem 
em causas discutidas nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de 
perda é classificada como possível, as quais o reconhecimento de provisão não 
é considerado necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. 
Correlacionados às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida 
por lei a realizar depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos 
de contingências. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e 
registrados no ativo não circulante da Sociedade até que aconteça a decisão 
judicial de resgate destes depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos judiciais

Passivos 
 contingentes

Depósitos 
 judiciais

31 de dezembro de 31 de dezembro de 31 de dezembro de
2020 2019 2020 2019 2020 2019

 Processos  
 tributários 7.642 7.340 433.557 415.392 12.290 11.574
 Processos 
 cíveis 121.457 116.697 3.557 3.284 104.307 99.466
 Processos  
 trabalhistas 2.885 3.578 2.359 2.656 1.978 2.767
Total 131.984 127.615 439.473 421.332 118.575 113.807
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. 
Estimativa e julgamento contábil crítico: 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. 

9. Patrimônio líquido: a) Capital social – Em 31 de dezembro de 2020, o capital 
social é de R$ 660.183 correspondendo a 32.833.089.375 ações ordinárias 
escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. Em 2020, houve 
aumento de capital no montante de R$ 6.202, mediante a capitalização dos 
AFACs realizados pela Vale em 2019 e 2020, conforme aprovado na AGE de 
27 de agosto de 2020. 
10. Partes relacionadas: Em 2020 e 2019, a Sociedade possui um saldo 
de contas a receber com a Vale referente às seguintes operações: (i) venda 
de créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social no valor de R$ 
45.411 realizada em novembro de 2013, (ii) reembolso com gastos de energia 
no montante de R$ 2.325 e (iii) R$ 40 outras operações (parte relacionadas) 
em 2019.

31 de dezembro de 
2020

31 de dezembro de 
2019

Ativo circulante
Contas a receber com partes relacionadas 
 Vale S.A. 47.736 47.776

47.736 47.776
Passivo circulante
Contas a pagar com parte relacionadas
 Vale S.A. 2.420 2.166

2.420 2.166
Passivo não circulante
AFAC - adiantamento p/ futuro aumento de capital
 Vale S.A. 2.000 2.902

2.000 2.902
4.420 5.068

Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de 
contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido 
estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes 
dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores 
da Sociedade foi paga integralmente pelo acionista Vale. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo.
11. Classificação dos instrumentos financeiros

Custo amortizado
31 de dezembro de 

2020
31 de dezembro de 

2019
 Caixa e equivalentes de caixa 1.444 2.295
 Contas a receber -  
   parte relacionadas 47.736 47.776
Total dos ativos financeiros 49.180 50.071
 Fornecedores - parte relacionadas 2.420 2.166
Total dos passivos financeiros 2.420 2.166
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, 
líquido dos custos de transação incorridos e subsequentemente são mensurados 
ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 
12. 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.

DIRETORES
João Marcelo de Moura e Cunha 

Diretor-Presidente
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis 

Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Flávio Ferreira 
Contador - CRC - RJ 085525/O-0

Cecília Fernandes Albuquerque 
Gerente de Controladoria

JA FOI BATIDO
Senhores acionistas, 
A administração da Valesul Alumínio S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais 
e estatutários vigentes, apresenta a V.S.as as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio 

recebido da controladora Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. 
Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. 

João Marcelo de Moura e Cunha
Diretor - Presidente

Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis 
Diretor

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

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Disponibilidades 3 778 2.726
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4 17.060 12.450

Aplicações em Depósitos 
Interfinanceiros  17.060 12.450

Operações de Créditos 19.592 53.923
Setor Privado 5  20.524 55.873
(-) Provisão de Crédito (932)  (1.950)

Outros Créditos 7.864 11.031
Diversos  6 7.864 11.031

Outros Valores e Bens  6.685 4.964
Bens não de Uso 7 6.685  4.964

Total do ativo circulante 51.979 85.094
Não circulante
Operações de Créditos  95.025  79.580

Setor Privado 5  99.545 82.458
(-) Provisão de Crédito  (4.520)  (2.878)

95.025  79.580
Imobilizado Líquido  8 2.819 2.958
Total do ativo não circulante  97.844  82.538
Total do ativo 149.823 167.632

Passivo
Notas 

explicativas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Depósitos 4.634 10.112
Depósitos a Prazo 9.1  4.634 10.112

Recursos e Aceites Cambiais 12.946  4.740
Recursos e Aceites Cambiais 9.2 12.946  4.740

Outras Obrigações 9.3 3.368  6.157
Cobrança e Arrec. de Trib. e 

Assemelhados - 1.089
Sociais e Estatutárias  - 615
Fiscais e Previdenciárias 2.142 3.721
Diversas 1.226  732

Total do passivo circulante 20.948  21.009
Não circulante
Depósitos 12.924 51.613

Depósitos a Prazo  9.1 12.924  51.613
Recursos e Aceites Cambiais 90.700 79.203

Recursos e Aceites Cambiais 9.2  90.700 79.203
Total do passivo não circulante 103.624  130.816
Patrimônio líquido
Capital social 16.042 14.021
Aumento de Capital -  2.021
(-) Capital a Realizar - (2.021)
Reservas de lucros 9.209  1.786
Total do patrimônio líquido 11 25.251 15.807
Total do passivo e patrimônio líquido 149.823 167.632

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE DE 2020
Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes e Investidores. Os administradores da Socinal S.A. Crédito, Financiamento 
e Investimento, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresentam as demonstrações financeiras 
relativas aos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos 
auditores independentes. 1. A Instituição: Senhores acionistas, investidores e colaboradores em um ano atípico 
decorrente da pandemia da Covid-19 e de decretos impondo paralisação de várias atividades econômicas na indústria, 
comércio e serviços, a Socinal agiu de forma preventiva, colocando seus colaboradores em home office e preparando 
sua operação para funcionar de forma contingencial e dentro das normas de controles internos para prevenção de riscos 
operacionais e de segurança de TI. O ambiente interno e as rotinas foram adaptadas para lidar com o risco de contágio, 
respeitando regras e protocolos de segurança amplamente divulgados pelas autoridades de saúde. A Socinal e seus 
administradores agradecem aos colaboradores, clientes e parceiros pelo entendimento, empenho e aderência aos novos 
procedimentos implantados que visam à segurança das pessoas com o mínimo de impacto operacional na empresa. 1- 
Nosso resultado bruto com serviços atingiu R$ 10,8 milhões neste exercício, refletindo uma pequena queda no volume 
de emissão de dívidas e redução de 11,53% nesta rubrica na comparação com o mesmo período do ano passado. A 
atividade de prestação de serviços de emissão de dívida para FIDC´s, Fintechs e Securitizadoras foi afetada pela queda 
da atividade econômica no país, muito acentuada no 1º semestre e com recuperação tardia na 2ª parte do ano seguindo 
tendência de abertura e flexibilização de regras de confinamento. 2- A carteira de crédito total teve queda de 14,15% 
fechando em R$ 114,6 milhões no semestre. Vale destacar o reposicionamento estratégico adotado pela administração 
reduzindo em 92% a carteira de operações ativas vinculadas e de 32% na linha de crédito pessoal consignado, focando 
esforços na geração de créditos para linhas de aquisição de imóveis na planta e loteamentos de perfil residencial, 
procurando explorar um segmento com alta demanda e baixa inadimplência. 3- O volume total de recursos captados por 
meio da emissão de títulos e valores mobiliários apresentou redução de 16,79%, atingindo R$121,2 milhões, influenciada 
pela liquidação dos títulos vinculados a operações de crédito, conforme comentado anteriormente. Contudo, no ano 
tivemos um fluxo consistente de captações com o mercado demandando títulos indexados ao IPCA-IBGE, cujo índice 
também corrige as operações de crédito a que nos referimos no parágrafo anterior. 4- Encerramos o período com um 
retorno operacional bruto já as provisões de R$ 11,05 milhões e um lucro líquido de R$ 7,42 milhões após impostos, 
desta forma, desconsiderando as provisões e depreciações, tivemos um retorno operacional antes de impostos e 
provisões (ROE) de 42,60% sobre o patrimônio médio do ano. Esta administração reafirma seu compromisso com o 
planejamento estratégico definido em conjunto com os acionistas, visando a eficiência tributária, administrativa e 
operacional da empresa, com foco em ativos mais pulverizados, com menor nível de inadimplência e provisionamento. 
Neste sentido, continuamos direcionando esforços nas parcerias com as incorporadoras atuando no fomento do crédito 
voltado ao setor imobiliário, bem como nas operações de bancarização e emissão de dívidas, gerando valor por meio da 
prestação de serviços, sem agregar maior risco de crédito à instituição. 2. Panorama Econômico e segmentação: O 
ano foi marcado pela pandemia mundial provocada pelo coronavírus e por suas consequências no cenário político e 
socioeconômico a nível global. A gestão da saúde se tornou foco principal dos governos e acarretou ações no âmbito 
financeiro que, de uma forma ou de outra, provocaram instabilidades na economia e reações dos empresários a uma 
necessidade imperiosa de levar seus negócios ao mundo online, redefinindo conceitos e paradigmas de atendimento e 

venda de seus produtos e serviços. Não foi diferente com os agentes financeiros, bancos e demais instituições financeiras, 
que entraram em uma ampla jornada de digitalização dos meios analógicos de produção, questionando e reavaliando as 
agências físicas e a forma de relacionamento com seus clientes e consumidores. O ganho de market share este ano foi 
das plataformas digitais de crédito e dos bancos digitais, já que estavam mais bem posicionados no mercado online e 
puderam crescer cinco anos em apenas um, e de uma forma geral foi um ano de profundas mudanças nas estratégias 
de negócios e no posicionamento da indústria financeira. O Copom manteve a taxa Selic em queda, chegando a 2% ao 
ano, menor nível da história. Neste cenário de recessão, o ano fechou com aumento do desemprego, inflação e empresas 
de serviços não essenciais enfrentando dificuldades para manter suas atividades e uma curva ascendente de casos de 
internação em decorrência da COVID 19, o que eleva a incerteza no curto prazo e coloca todas as previsões econômicas 
em cheque, mantendo em estado de alerta as ações da equipe econômica e do Banco Central do Brasil para o ano de 
2021. Em um ano atípico e difícil, a Socinal cumpriu rigorosamente seu papel e mantivemos o foco nos créditos a 
aquisição de imóveis residenciais, adaptamos a cobrança ao momento de fragilidade econômica das famílias dos 
mutuários, trabalhamos na vanguarda tecnológica visando prestar o melhor serviço aos correspondentes parceiros e 
adaptamos nossa operação e processos para manter o atendimento, mesmo que não presencial, a todos os nossos 
clientes. Ouvidoria: A estrutura de Ouvidoria da Socinal atende plenamente aos requisitos definidos pela legislação 
vigente, disponibilizando aos seus clientes canal de acesso dedicado com divulgação através de seu site na rede mundial 
de computadores (www.socinal.com.br) e diretamente na sede ou com seus correspondentes. Mantivemos indicadores 
de baixa demanda por nossos canais de reclamação, mesmo considerando o atendimento aos clientes de correspondentes 
parceiros, nossos índices não cresceram. A ouvidora da Socinal tem um histórico de todos os casos atendidos e não há 
relato de ocorrência sem solução formal de inconformidade à Alta Administração, como consta no relatório de Ouvidoria, 
exigido pela Resolução CMN nº 3.849/2010. 3. Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa: A 
Socinal detém uma estrutura de controles internos compatível com seus processos e procedimentos de segurança 
operacional, de crédito, de controle de liquidez e da segurança da informação. O Comitê de Controles Internos avaliou os 
relatórios de controles internos, o de auditoria interna e externa para o risco operacional, e faz periodicamente os controles 
eletrônicos e de processos, sempre que demandado, aprovando seu conteúdo e acompanhando as necessidades de 
ajustes e intervenções visando o controle e a prevenção de riscos. A Gestão de Riscos se dá através de uma estrutura 
simples e objetiva onde os integrantes do Comitê de Controles Internos e Riscos reúnem-se periodicamente e 
tempestivamente, deliberando sobre os assuntos pertinentes a normas, procedimentos e ocorrências do risco operacional, 
de liquidez, de mercado e socioambiental fazendo a avaliação periódica da carteira de crédito e dos principais indicadores 
de concentração, preços, inadimplência e segmentação, bem como o monitoramento do risco socioambiental em suas 
operações e inter-relações com fornecedores, parceiros, clientes e colaboradores. A Socinal conta ainda com diretrizes 
de Governança Corporativa que, exercidas pelo Comitê de Controles Internos e Risco, visam proteger o patrimônio da 
entidade, incrementar, sugerir e apoiar ações éticas e de boa governança entre todos os participantes diretos e indiretos 
da instituição. As premissas e parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, de mercado 
e de capital estão disponíveis em nosso site no endereço www.socinal.com.br. Agradecemos o apoio de todos os 
acionistas, colaboradores, clientes, investidores e parceiros. Araruama/RJ, 25 de março de 2021. A Administração. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

1- Contexto Operacional: A Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), é 
uma instituição financeira de capital fechado e vem operando como instituição 
de crédito, financiamento e investimento desde abril/2009. A Socinal tem 
foco no segmento de prestação de serviço para plataformas de crédito online 
(fintechs) e Fundos de direitos creditórios no modelo BaaS - banking as a service 
e participa como originador e cedente de créditos ofertados nestas plataformas 
especializadas formalizando-os por meio de CCB´s- cédulas de crédito bancária 
originados fora do meio bancário tradicional. Nas carteiras proprietárias dois 
segmentos se destacam: (i) os das operações ativas vinculadas a investimentos, 
amparadas pela resolução nº 2.921 de 2002 e realizadas em parceria com 
fintechs no modelo de peer-to-peerlending para segmento de crédito a pequenas 
e médias empresas; e (ii) Os empréstimos pessoais para aquisição de lotes e 
casas em parceria com empresas de incorporação e de empreendimentos 
imobiliários da região. A Socinal vem priorizando este último modelo por ter a 
garantia contratual de revenda do bem objeto pela incorporadora em caso de 
inadimplência do mutuário e a respectiva quitação do saldo devedor do crédito. 
A captação de recursos, para o fomento da carteira de crédito próprio, é feita por 
meio da emissão de Recibos de Depósito Bancário ou por Letra de câmbio aos 
investidores se utilizando da estrutura própria, sites especializados ou terceirizada 
em corretoras de valores de expressiva idoneidade e penetração no mercado de 
investidores institucionais. 2- Apresentação das Demonstrações Financeiras 
e descrição das principais práticas contábeis: As Demonstrações Financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN), que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei 
nº 6.404/76, bem como as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 
nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e 
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil 
(BACEN), no que for aplicável. Foram parcialmente adotadas nos balanços 
as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
relacionadas ao processo de convergência contábil internacional. Assim, as 
informações contábeis contidas nas demonstrações financeiras do semestre findo 
em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas conforme os pronunciamentos 
homologados pelo BACEN e de acordo com instruções específicas do BACEN, 
e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional - COSIF. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada 
pela Diretoria da Instituição em 25/03/2021. A Administração declara que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 
somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela 
Administração na sua gestão. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência contábil 
internacional, entretanto nem todos foram homologados pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN). Desta forma, a Socinal na elaboração das demonstrações 
financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados pelo BACEN: 
- Resolução CMN nº 3.566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos; - Resolução CMN nº 3.604/08 - CPC 03 (R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa; - Resolução CMN nº 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulgação 
sobre Partes Relacionadas; - Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) 
- Pagamento Baseado em Ações; - Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; - Resolução 
CMN nº 3.973/11 - CPC 24 - Evento Subsequente; - Resolução CMN nº 3.823/09 
- CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; - Resolução 
CMN nº 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1); - Resolução CMN 
nº 4.424/15 - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados; - Resolução CMN nº 
4.748/19 - CPC 46 - Mensuração do Valor Justo. (a) Apuração do resultado: 
A Socinal apura o seu resultado pelo regime contábil de competência, ajustando 
o mesmo com a apuração do imposto de renda e da contribuição social, 
incidentes sobre o lucro tributável do período. (b) Caixa: O Caixa é representado 
pelas disponibilidades em depósitos bancários, utilizado diariamente mediante 
necessidade da Sociedade. (c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: 
Registram-se aqui os investimentos dos recursos aplicados no mercado 
interbancário de curto prazo com liquidez diária (CDI’s). O saldo apresentado é o 
somatório do valor presente de cada investimento, calculado “pro rata die” pelos 
respectivos indexadores e taxas de juros. Nota (4). (d) Operações de Crédito: 
A carteira é composta por produtos de Crédito Pessoal - Consignado em Folha 

e Crédito Pessoal - 20,14%, Capital de Giro, Desconto de Títulos e Cessão de 
Direitos Creditórios- 75,57%, Empréstimo na modalidade de Operações Ativas 
Vinculadas - 3,63% e Empréstimos Pessoais, para aquisição de imóveis -0,66%. 
Desse total, 4,54% estão provisionados como créditos de liquidação duvidosa. 
Todas as operações de crédito possuem classificação de risco definida e 
normatizada dentro das premissas estabelecidas pela Resolução nº 2.682 do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e são regidas por uma política de crédito 
aprovada e editada pela administração, levando-se em consideração: os limites 
operacionais legais; as condições microeconômicas e setoriais do devedor, sua 
situação econômico-financeira e os riscos específicos de cada operação; suas 
garantias e seus garantidores. A classificação das operações vencidas segue 
estritamente os critérios definidos no artigo 4º da mesma Resolução. (Nota 5). 
(e) Outros Créditos: Referem-se ao saldo de adiantamento a funcionários, 
devedores diversos - país e os impostos e contribuições a compensar. (Nota 6). 
(f) Outros Valores e Bens: Valores relativos à realização de garantias, na forma 
de dação de pagamento, advindas de baixa de financiamentos imobiliários com 
a respectiva retomada dos imóveis, para posterior realização. A Sociedade vem 
conduzindo a formalização adequada para esses processos, ao abrigo da Circular 
BACEN nº 1273. Esses imóveis foram submetidos à avaliação de profissionais 
por meio de contratação de empresa especializada. (Nota 7). (g) Imobilizado: A 
depreciação do ativo imobilizado é calculada usando o método de cálculo linear, 
com base na taxa anual de 10% para instalações e móveis e equipamentos de 
uso, e de 20% para os sistemas de processamento de dados e de transporte. 
(Nota 8). (h) Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: Demonstrados 
por valores conhecidos, considerando nestes os encargos incorridos com base 
em cálculo “pro rata die”, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar, 
e/ou atualização por correção monetária, quando aplicável. Incluídos neste 
contexto os saldos das contas Depósitos a Prazo, Recursos de Aceites Cambiais, 
Empréstimos no País - Outras Instituições e Outras Obrigações.(Nota 9). (i) 
Imposto de Renda, Contribuição Social e demais Tributos: No 2º semestre de 
2020 e no 2º semestre de 2019, foram constituídas as provisões para o imposto 
de renda à alíquota-base de 15% do resultado tributável, acrescida do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável anual que exceder R$ 240 mil no exercício, e a 
provisão para contribuição social sobre o lucro líquido ajustado foi constituída à 
alíquota de 15%, conforme Regulamento do Imposto de Renda e atualizações.
Tributos Alíquota
Imposto de Renda (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL 15%
PIS/PASEP 0,65%
COFINS 4%
A Lei nº 12.973 de 13/05/2014 trouxe a adaptação da Receita Federal do Brasil 
às regras do Imposto de Renda e da Contribuição Social para as empresas do 
Lucro Real e Lucro Presumido, segundo as novas práticas contábeis brasileiras 
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, que tornaram obrigatórios os 
padrões internacionais de contabilidade do IFRS para todas as empresas do 
País. As novas regras entraram em vigor a partir de 01/01/2015, não optando 
a Sociedade pela adoção antecipada no ano-calendário de 2014, por não 
se enquadrar em nenhum benefício fiscal. A Sociedade não prevê impactos 
significantes dos efeitos da nova legislação sobre as suas demonstrações 
contábeis, mantendo a neutralidade tributária estabelecida pelo Regime Tributário 
de Transição (RTT). (Nota 10)
3- Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2020 31/12/2019 
Disponibilidades  778  2.726 
Disponibilidade em moeda nacional 778 2.726
4- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Demonstrada como segue:
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 31/12/2020 31/12/2019 
Banco Bradesco 5.000 3.950
Banco Daycoval 5.000 1.500
Banco ABC 5.000 3.500
Big Pactual 2.060 -
Banco Santander  -  3.500 
Total 17.060  12.450 
Referem-se às operações com prazo original igual ou inferior a 90 dias e 
apresentam elevada liquidez e risco insignificante de mudança de valor justo. 5- 
Operações de Crédito: Demonstrativos da distribuição das carteiras de créditos 
por setor e atividade econômica, composição da Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa e operações lançadas para prejuízo.

ATIVIDADE ECONÔMICA VENCIDA ATÉ 3 M 3 A 12 M 12 A 36 M 36 A 60M 60 A 180M 180M < Dez-2020 Dez-2019
SETOR PRIVADO 1.537 8.208 14.617 23.739 20.874 41.184 9.910 120.069 138.330
INDÚSTRIA - 70
COMÉRCIO 97 226 484 744 566 1.508 3.625 3.927
OUTROS SERVIÇOS 92 388 2.689 2.187 4.066 240 9.662 12.387
PESSOA FÍSICA 1.348 7.594 11.444 20.808 16.242 39.436 9.910 106.782 121.946
TOTAL 1.537 8.208 14.617 23.739 20.874 41.184 9.910 120.069 138.330
Ativo Circulante 20.524 55.872
Ativo Não Circulante 99.545 82.458
POR TIPO DE PESSOA A VENCER
TIPO DE PESSOA VENCIDA ATÉ 3 M 3 A 12 M 12 A 36 M 36 A 60M 60 A 180M 180M < Dez-2020 Dez-2019

PJ 189 614 3.173 2.931 4.632 1.748 - 13.287 16.383
PF 1.348 7.594 11.444 20.808 16.242 39.436 9.910 106.782 121.947

TOTAL 1.537 8.208 14.617 23.739 20.874 41.184 9.910 120.069 138.330
POR REGIÃO
REGIÃO Dez-2019 Dez-2018
NORTE - -
NORDESTE - -
CENTRO-OESTE - -
SUL - -
SUDESTE 120.069 138.330
TOTAL 120.069 138.330
POR PRODUTO
CARTEIRAS Dez-2020 Dez-2019
CONSIGNADO/CRÉDITO PESSOAL
EMPRÉSTIMOS OPERAÇÕES ATIVAS 

VINCULADAS
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
CAP. DE GIRO/TÍT. DESCONT./DIR. CREDITÓRIO

24.183 35.569
4.360 54.644

791
90.735

1.037
47.080

TOTAL 120.069 138.330
Saldo da Carteira Dez-2020 % Concentração Provisão %Provisão
Ops. Ativas Vinculadas 4.359 3,63% 334 7,65%
Total da Carteira 120.069 5.452 4,54%
Ticket Médio da 
Carteira - 2019/06

Nº de  
operações

Ticket 
Médio

Prz. Origi- 
nação Duration

Ops. Ativas Vinculadas 195 22.358 24 meses 3 meses
Total da Carteira 1.679 71.512 180 meses 79 meses

RISCO PROVISÃO
Dez-2020 Dez-2019

Carteira PCLD Carteira PCLD
AA 0% - - - -
A 0,50% 79.449 397 101.090 505
B 1,00% 17.034 170 16.008 160
C 3,00% 13.437 403 11.302 338
D 10,00% 2.771 277 2.979 298
E 30,00% 3.092 901 3.021 907
F 50,00% 1.238 619 1.985 993
G 70,00% 1.214 850 1.065 746
H 100,00% 1.834 1.834 880 880
TOTAL 120.069 5.452 138.330 4.827
Ativo Circulante 20.524 932 55.872 1.950
Ativo Não Circulante 99.545 4.520 82.458 2.877
OPERAÇÕES LANÇADAS PARA PREJUÍZO
SALDO 2º SEM 2019 14.521
BAIXAS PARA PREJUÍZO
RENEGOCIADAS 12.331
RECUPERADAS 1.148
SALDO FIM 2º SEM 2020 1.042

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

6- Outros Créditos
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
¹Adiantamento e Antecipações Salariais 413 411
²Impostos e Contribuições a Compensar 403 3.028
³Devedores Diversos - País 29 172
4Títulos e Créditos a receber 7.019 7.420
Total 7.864 11.031
¹Saldo de distribuição de lucro no mês de encerramento do semestre. ² 
Representada por impostos e contribuições antecipadas para compensação 
futura. ³ Representado por valores a receber de repasses dos órgãos públicos 
referentes a operações de crédito consignado. 4 Saldo transferido da conta 
Bens não de Uso recebido, conforme orientação do Bacen. 7- Bens não de 
Uso Próprio: Em 31 de dezembro 2020, estão assim demonstrados:
Natureza Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
Imóveis 6.685 4.964
Corresponde a bens imóveis disponíveis para venda, ajustados a valor de 
mercado, recebidos de clientes da Sociedade em dação em pagamento e 
não utilizados no desempenho da atividade social. 8- Imobilizado: O ativo 
fixo da Sociedade está assim composto:
Conta Saldo 31/12/2020 Saldo 31/12/2019
Edificações 3.130 3.154
Móveis e equipamentos de uso 215 197
Sistema de processamento de dados 227 227
(-) Depreciação acumulada (753) (620)
Total 2.819 2.958
9- Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo: Os valores registrados 
nos subgrupos estão representados nas rubricas abaixo descritas.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

 Res. de Lucros

 

 Ca- 
pital 

Social 

 Aum. 
 de  

Cap. 

Capital 
 a Rea- 

lizar 

 Res. 
 

Legal 

 Reserva 
Especial 
de Lucro 

Luc./
Prej. 

Acum.  Total 
Saldo em 31/12/2018 12.000 - -  -  -  (663)11.337 
Lucro líquido do 
exercício - - - - -  3.172  3.172

Subscrição p/ aum. 
de cap. -  4.042  (4.042) - - - -

Integr. de cap. em 
espécie 2.021 (2.021) 2.021 - - - 2.021

Destinações do lucro:      
Reserva legal - - -  122   (122) - 
Reserva especial de 
lucro - - - -  2.387  (2.387) - 

Juros s/capital próprio - - - -  (723) -  (723)
Saldo em 31/12/2019 14.021 2.021 (2.021)  122  1.664  - 15.807
Lucro líquido exercício - - - - -  7.423  7.423
Aumento de capital  2.021 (2.021) - - - - -
Integr. de cap. em 
espécie - -  2.021 - - -  2.021

Destinações do lucro:        
Reserva Legal - - - 407 - (407) -
Reserva especial de 
lucro - - - - 6.228 (6.228) -

Juros s/capital próprio - - - - 788 (788) -
Saldo em 31/12/2020 16.042 - - 529 8.680 - 25.251
Saldo em 30/06/2020 16.042 - - 296 4.245 - 20.583
Lucro líq. do semestre - - - - - 4.668 4.668
Destinações do lucro:        
Reserva Legal - - - 233 - (233) -
Reserva especial de 
lucro - - - - 3.647 (3.647) -

Juros s/capital próprio - - - - 788 (788) -
Saldo em 31/12/2020 16.042 - - 529 8.680 - 25.251

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas 
expli- 

cativas  
01/07 a 

 31/12/2020 
01/01 a 

 31/12/2020 
01/01 a 

 31/12/2019 
Receita da Interm. Financeira 8.542 21.084 28.479

Operações de Créditos 8.406 20.797 28.217
Resultado de Oper. c/Títulos e 

Vlrs. Mobiliários 136 287 262
Despesas da Interm. Financeira  (4.890)  (12.475)  (24.675)

Oper. de Captação no Mercado (3.487) (10.569) (22.428)
Prov. p/Créd. de Liq. Duvidosa (1.403) (1.906) (2.247)

Resultado da Interm. Financeira   3.652    8.609    3.804  
Outras Receitas/Despesas 

Operacionais   2.495    2.445    2.425  
Rec. de Prestação de Serviços 12.1 13.558 20.064 23.204
Despesas de Pessoal (1.052) (2.034) (1.968)
Outras Despesas 

Administrativas 12.2 (2.041) (3.940) (5.380)
Despesas Tributárias (1.510) (2.399) (2.525)
Outras Receitas Operacionais 8 11 92
Outras Despesas Operacionais 13 (6.468) (9.257) (10.998)

Resultado Antes da Tributação 
s/Lucro e Participações   6.147    11.054    6.229  

Resultado Não Operacional (418) (418) 34
IR e Contribuição Social   (1.061)   (3.213)   (3.091)

Provisão p/Imposto de Renda (659) (1.999) (1.923)
Provisão p/Contribuição Social (402) (1.214) (1.168)

Lucro líquido do sem./exercício 10   4.668   7.423    3.172  
Quantidade de ações 9.500 9.500 9.500
Resultado por ação 0,491 0,781 0,3339

01/07 
a 31/12 

2020 

01/01 
 a 31/12 

2020 

01/01  
a 31/12 

2019 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício 4.668 7.423 3.172
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
Perda na baixa de imobilizado 3 14 -
Depreciação e Amortizações 76 166 153
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  564  624  (1.735)
Lucro líquido ajustado 5.311 8.227 1.590
Variações nas contas do Ativo e do Passivo
(Aumento)/Redução de Operações de Crédito (4.519) 18.262 (2.745)
(Aumento)/Redução em Outros Créditos 1.208 3.167 (5.178)
(Aumento)/Redução em Outros Valores e Bens 1.674 (1.721) 2.287
Aumento/(Redução) em Depósitos a prazo (4.142)(44.167)(12.839)
Aum./(Red.) de Recursos de Aceites e Emissões 

de Títulos 8.396 19.703 20.773
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações  (2.756)  (2.789)  2.699 

(139) (7.545) 4.997
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  5.172  682  6.587 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de Imobilizado de Uso  (17)  (41)  (18)
Caixa líquido aplicado p/atividades de 

investimentos  (17)  (41)  (18)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital - 2.021 2.021
Juros sobre o Capital Próprio  -  -  (723)
Caixa líquido gerado p/atividades de 

financiamentos  -  2.021  1.298 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  5.155  2.662  7.867 
Demonstração do aumento nas disponibilidades
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no início do sem./Ano 12.683 15.176 7.309
Saldo de caixa e equivalentes-caixa no final do sem./Ano  17.838  17.838  15.176 
Variação  5.155  2.662  7.867 
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Aos Acionistas e Administradores da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCINAL S.A. – 
Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 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”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Sociedade é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 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 relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 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 contábeis, 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 contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstraçõescontábeis: 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 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 contábeis. 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 contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 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 uma 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 uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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 ambém 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. Belo Horizonte, 25 de março de 2021. Atenciosamente. TJS – Auditoria & 
Consultoria Empresarial - CRCMG – 007153/O-0; Silvio Sebastião da Silva - Contador - CRCMG 044996/O-4.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9.1- Depósitos a Prazo 31/12/2020 31/12/2019
RDB - Recibo de Depósito Bancário 17.558 61.725
Total 17.558 61.725
Passivo circulante 4.634 10.112
Passivo não circulante 12.924 51.613
Total 17.558 61.725
9.2- Letras de Câmbio 31/12/2020 31/12/2019
LC - Recurso de Aceite Cambial 103.624 83.943
Total 103.624 83.943
Passivo circulante 12.946 4.740
Passivo não circulante 90.700 79.203
Total 103.646 83.943
9.3- Outras Obrigações 31/12/2020 31/12/2019
(i) Cobrança e Arrecadações Tributárias - 1.089
(ii) Sociais e Estatutárias - 615
(iii) Fiscais e Previdenciárias 2.142 3.721

IRPJ a recolher 1.132 2.176
CSL a recolher 457 1.238
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros 126 55
Impostos e contrib. s/salários 45 54
Outros 382 198

(iv) Diversas (a) 1.226 732
Total (i+ii+iii+iv) 3.368 6.157

(a) Valores referentes à provisão de férias, repasses e outras obrigações.
10- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Cálculo IRPJ e CSLL 31/12/2020 31/12/2019
7.0.0.00.000 - Receitas
8.0.0.00.000 - Despesas
Resultado antes da Tributação sobre o 

lucro e das participações societárias
6.1.5.80.30 - Juros sobre o capital próprio

(+)
 (-)

41.191
(30.555)

51.810
(45.546)

10.636
 

(788)

6.264
 

(723)
Adições
Exclusões
Lucro Antes da Compensação do 
Prejuízo

(+)
 (-)

1.906 
- 

11.754

2.247 
- 

7.788

Crédito Baixado como Prejuízo (2017 a 
2018)

(3.661)

Saldo Prejuízo Fiscal (3.661) -
Base Tributável (Lucro Real após 

Compensação do Prejuízo) 8.093 7.788
I.R. 15% 1.214 1.168
I.R. Adicional 10% 785 755
IRPJ Devido 1.999 1.923
CSLL Devida 15% 1.214 1.163
Lucro do Exercício 6.635 3.173
11- Patrimônio Líquido: Capital Social: totalmente subscrito e integralizado 
é de R$ 16.042.105,26 (dezesseis milhões, quarenta e dois mil, cento e cinco 
reais e vinte e seis centavos), representado por 12.700.000 (doze milhões e 
setecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Reserva 
legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada semestre/
exercício social, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 
20% do capital social. Lucros ou (Prejuízos) acumulados: Registra o 
saldo remanescente dos lucros (ou prejuízos), após as reversões, ajustes e 
destinações. Ocorrendo resultado do semestre/exercício negativo, este será 
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros 
e pela reserva legal, nessa ordem. Juros sobre capital próprio/Dividendos: 
Conforme o artigo 20 do estatuto, os lucros líquidos terão a destinação que 
lhes for determinada pela Diretoria, observando o disposto na Lei 6.401/76. Os 
juros sobre o capital próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. 
9º, e alterações, faculta às empresas a dedução do Lucro Real e da base de 
Contribuição Social da despesa financeira devidamente registrada resultante 
da aplicação da TJLP sobre o patrimônio a título de remuneração aos acionistas. 
O pagamento dos juros sobre o capital próprio deve ser reconhecido a partir 
do momento que seja declarado ou proposto e assim configure obrigação 
presente na data do balanço e registrado em conta específica no Patrimônio 
Líquido. O Patrimônio Líquido está assim apresentado:

31/12/2020 31/12/2019
Patrimônio Líquido 20.583 15.807
Capital Social 16.042 14.021
Aumento de Capital - 2.021
(-) Capital a Realizar - (2.021)
Reservas de Lucro 4.541 1.786
12- Demonstração dos Resultados - 12.1- Outras Receitas Operacionais

01/01 a 
31/12/2020

01/01 a 
31/12/2019

Receitas de Prestação de Serviços 20.064 23.204
Receitas de serviços com tarifa de confecção de ficha cadastral e comissão 
na originação de créditos resultantes de parcerias operacionais firmadas com 
empresas correspondentes captadoras de crédito no mercado online e para 
fundos de direitos creditórios.
12.2- Despesas Administrativas

01/07 a 
31/12/2020

01/01 a 
31/12/2019

Despesa de Água, Energia e Gás 47 49
Despesa de Aluguéis 37 54
Despesa de Comunicação 62 42
Despesa de Manutenção e Conservação 23 42
Despesa de Material 29 26
Despesa de Processamento de Dados 1.379 1.262
Despesa Propaganda e Publicidade/Rel. Públicas 46 62

01/07 a 
31/12/2020

01/01 a 
31/12/2019

Despesa de Serviços do Sistema Financeiro 370 589
Despesa de Serviços de Terceiros 119 49
Despesa de Serviços de Vigilância e Segurança 2 2
Despesa de Serviços Técnicos Especializados 1.440 2.514
Despesa de Transporte - 1
Despesa com Viagens 21 46
Outras Despesas Administrativas 199 490
Despesa de Depreciação 166 152
Total 3.940 5.380
Composto significativamente por despesas com Processamento de Dados 
devido Locação do Ambiente Nuvem e novos sistemas operacionais, Consultoria 
Jurídica, Financeira e despesa de Serviço do Sistema Financeiro devido ao 
crescimento operacional na área de serviços e na de intermediação financeira.
13- Outras Despesas Operacionais 01/01 a 

31/12/2020
01/01 a 

31/12/2019
Outras Despesas Operacionais 9.257 10.988
Despesas relativas a serviços prestados por correspondentes bancários na 
captação de créditos e de títulos e valores mobiliários. 14- Basileia - Limites 
Operacionais - Adequação ao novo acordo de capitais (Basileia III): A 
Sociedade cumpre o disposto pelo Conselho Monetário Nacional, por meio das 
Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de normativos que regulam e 
definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições 
financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira e a 
promoção do crescimento econômico sustentável. O aumento da quantidade 
e qualidade do capital regulamentar mantido por instituições financeiras visa a 
reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus 
consequentes custos para a economia real. 
14.1- INDICADORES DE RISCO (BASILEIA) E LIMITES 
OPERACIONAIS

MÊS 
12/2020

Conta Descrição Saldo
1100 Patrimônio de Referência (PRS5) 25.250
1101 Patrimônio de Referência para o Limite de Basileia (PRS5-LB) 25.250
1102 Patrimônio de Referência para o Limite de Imobilização 

(PRS5-LI) 25.250
1110.01 Capital Social 16.042
1150 LIMITE PARA IMOBILIZAÇÃO (LI) 12.625
1160 VALOR DA SITUAÇÃO PARA O LIMITE DE 

IMOBILIZAÇÃO 2.819
1310 DISPONIBILIDADES 155
1320 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 8.530
1350 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 82.693
1370 OUTROS DIREITOS 7.864
1380 OUTROS VALORES E BENS 6.685
1390 PERMANENTE 2.819
1395 CRÉDITOS A LIBERAR 50
1700 VALOR DO RAWRCSIMP (RISCO DE CRÉDITO) 108.796
1800 VALOR DO RAWOSIMP (RISCO OPERACIONAL) 9.648
1950 MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 

REQUERIDO 7.484
1960 VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA 9.806
2000 RAWS5 (ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO) 118.444
2010 PATRIM. DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO 

P/O RAW(17%) 17.767
ÍNDICE DE BASILEIA 21,32%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 
OPTANTES PELO RPS
RESOLUÇÃO 4.606/2017
Mês/Ano Dezembro/2020 Valor da
Conta Nome da Conta Conta
1101 Patrimônio de Referência para o Limite de Basileia 

(PRS5-LB) 25.250
2000 RWAS5 118.444
2010 Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA 17.766
1950 Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido 7.484

ÍNDICE DE BASILEIA >> 21.32%
14.2- LIMITE DE BASILEIA E SEGMENTAÇÃO: A Resolução 4.606 de 19 de 
outubro de 2017 do CMN, implantou nova metodologia de apuração do RWArps ( 
Risk WeightAsset ) dos ativos ponderado pelo risco no modelo simplificado e 
requerimento mínimo de Patrimônio de Referência para instituições enquadradas 
no segmento S5 de instituições não bancárias de crédito (art. 2º, item II). A Socinal 
solicitou e foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em agosto/2019 a migração de 
sua segmentação de S4 para S5, passando esta a se enquadrar nas regras e 
limites para este segmento. O requerimento mínimo de capital exigido pelo art. 12º 
da Resolução 4.606 é de 17% do montante dos ativos ponderados pelo risco 
(RWArps) da instituição, posteriormente redefinido pelo art. 1º da Resolução 4.813 
de 30 de abril de 2020 para o percentual mínimo de 15% em vigor até abril de 
2021. Gerenciamento de risco: A Socinal, enquadrada no segmento S5 
(Resolução 4.553/2017) faz sua gestão integrada de riscos em conformidade com 
a Resolução 4.557/2017 em seu art. 3º, sendo (i) compatível com o modelo de 
negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, 
serviços, atividades e processos da instituição; (ii) proporcional à dimensão e à 
relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição; e (iii) 
adequada ao perfil de riscos da instituição. É resultado do esforço constante de 
modernização dos processos integrados há ações de controle sistêmicos e 
gerenciais, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, de liquidez, 
operacional e adequação de capital aos negócios da sociedade, mantendo-os 
dentro dos limites legais e prudenciais de mercado. A área de gestão de riscos está 

subordinada ao Comitê de Controles Internos da Sociedade (CCI) constituído dos 
acionistas que analisam e deliberam anualmente ou a qualquer momento de forma 
tempestiva, se for o caso, as ocorrências e os relatórios circunstanciados produzidos 
pela área de controles internos e risco que está segregada das áreas operacionais 
e de negócios de empresa visando a independência de atuação e conflito de 
interesses. I - Risco de Mercado - A Socinal utiliza de políticas e estratégias para o 
gerenciamento do risco de mercado, com limites operacionais e de exposição 
definidos em normativos específicos e aprovados pelo Comitê de Controles Internos 
e Risco, dentro de critérios aceitáveis e compatíveis com a estrutura patrimonial da 
Sociedade, controlados e gerenciados periodicamente pela área de compliance e 
risco. A Sociedade, até o presente momento, não tem posições ativas em moeda 
estrangeira, índice de preços ou taxas flutuantes. Seus ativos de crédito são 
classificados na carteira bancária de não negociação, a taxas prefixadas e seus 
passivos são remunerados a taxas prefixadas ou atrelados à variação do CDI 
(Certificado de Depósito Interbancário). A descrição da estrutura de gerenciamento 
de risco de mercado previsto no art. 25º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem 
como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.
socinal.com.br. II - Risco de Crédito - As ações que norteiam as políticas de risco 
de crédito baseiam-se em regras de concessão, limites operacionais, controles 
sistêmicos, critérios de classificação de clientes, análise da evolução da carteira, 
“credit score” e níveis de inadimplência e taxas de retorno. Adota-se a prática de 
constituição de provisões para perdas de crédito para cada operação considerando 
a classificação do cliente e condição de atraso da operação. Todas as operações 
são classificadas por alçada e submetidas ao Comitê de Crédito respectivo para 
avaliação qualitativa e quantitativa, levando em conta os aspectos determinantes do 
risco de crédito do cliente, da operação e do grupo econômico. A descrição da 
estrutura de gerenciamento de risco de crédito previsto no art. 21º da Resolução 
CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão 
disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. III - Risco de Liquidez - A política 
de gestão do risco de liquidez visa administrar e prover a solvência da Sociedade 
estabelecendo os parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, 
bem como as ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de 
crise. O acompanhamento diário visa mitigar possíveis descasamentos dos prazos, 
permitindo, se necessário, ações corretivas. A descrição da estrutura de 
gerenciamento de risco de liquidez previsto no art. 37º da Resolução CMN nº 
4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em 
nosso site www.socinal.com.br. IV - Risco Operacional - A gestão do Risco 
Operacional é de grande relevância dentro da Sociedade devido aos inúmeros 
processos manuais e de controle advindos de diversas linhas de produtos e serviços 
oferecidos em seu portfólio. A melhoria dos controles e internos e o treinamento e 
suporte às áreas de negócio tem permitido que a gestão do risco operacional 
contribua para o aprimoramento da eficiência operacional e consequentemente na 
redução do comprometimento do capital. Quanto à segurança da informação a 
Sociedade conta com processos adequados e compatíveis com seu porte no 
tocante a geração e guarda de backups e documentação de suas operações. A 
descrição da estrutura de gerenciamento de risco operacional previsto no art. 32 da 
Resolução nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão 
disponíveis em nosso site www.socinal.com.br.  V - Risco de capital - A Socinal 
estabeleceu suas diretrizes e regras para a estrutura e o gerenciamento do capital 
com base no art. 39 da Resolução CMN nº 4.557/2018. Todo o processo visa: (a) 
monitoramento e controle de capital mantido pela Sociedade; (b) avaliação da 
necessidade de capital para fazer face aos riscos que a Sociedade está sujeito; e 
(c) o planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos e mantendo uma postura proativa, antecipando a necessidade de 
capital decorrente de possíveis alterações nas condições do mercado. As operações 
realizadas pela Sociedade se caracterizam como “banking” e sua tesouraria está 
dedicada à remuneração do capital próprio e a prestação de serviços aos clientes. 
Tais operações não são realizadas com intenção de negociação ou de hedge das 
referidas posições, portanto, não se enquadram no conceito de Carteira de 
Negociação nos termos da definição do Banco Central do Brasil - BACEN. O 
gerenciamento de risco das operações da Socinal é realizado por meio de políticas 
internas e de seus Comitês de Controle Internos (CCI) e Comitê Executivo de 
Negócios (CEN), que com base nos normativos (NP’s) monitoram os diversos 
riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos operacionais, de 
mercado, liquidez e crédito. Para tal se utiliza de: 1- Modelo proprietário de 
orçamento e fluxo de caixa, provisões e indicadores de performance; e modelo 
proprietário de acompanhamento de risco de mercado e precificação das carteiras 
ativas e passivas a preços de mercado, viabilidade de cenários e teste de estresse 
definidos na Circular Bacen 3365/07 e usados para mensurar o risco da variabilidade 
das taxas de juros. As premissas e parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, 
operacional, socioambiental, de mercado e de capital estão disponíveis em nosso 
site no endereço www.socinal.com.br. VI - Risco Socioambiental - Atendendo às 
disposições da Resolução CMN nº 4.327, de 25/04/2014 a qual dispõe sobre as 
diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implantação da 
Política de Responsabilidade Socioambiental, a Socinal aprovou em julho de 2015 
sua política de gestão do risco socioambiental e adotou o critério de atuar com 
responsabilidade social e agir de maneira ética e transparente em todas as suas 
esferas e, através de seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da 
sociedade, zelando para que todos os recursos sejam utilizados de maneira 
consciente e sustentável. A política aprovada, a estrutura e a gestão destes riscos 
estão detalhadas em nosso site www.socinal.com.br em normativos internos. Os 
controles internos e os relatórios anuais estão disponíveis aos auditores externos e 
ao Banco Central do Brasil. 15- Outros Assuntos: A Administração vem 
acompanhando os desdobramentos relacionados à Covid-19, observando com a 
devida atenção as orientações governamentais e da OMS. A Instituição vem 
adotando medidas de prevenção para preservarmos a segurança e a saúde de 
seus colaboradores, assim como a manutenção da operação.
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Ângela Maria Martins da Silva;Jorge Lage Campos; Vanessa Pires Antunes
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Índice de Preços ao Produtor (IPP) sobe 5,22% em fevereiro

Em fevereiro de 2021, 
os preços da indús-
tria subiram 5,22% 

frente a janeiro, com re-
corde nos três indicadores. 
Este é o segundo recorde 
consecutivo, após a revisão 
de janeiro, sendo a maior 
alta da série histórica, ini-
ciada em janeiro de 2014. O 
acumulado no ano até feve-
reiro atingiu 8,95%, o maior 
da série para esse período e 
superando o maior acumu-
lado anterior (1,83%), de fe-
vereiro de 2014. O acumu-
lado em 12 meses (28,58%) 
também foi recorde da sé-
rie. Em fevereiro, 23 das 24 
atividades tiveram alta de 
preços, assim como em ja-
neiro.

O Índice de Preços 
ao Produtor (IPP) das 
Indústrias Extrativas e 

de Transformação mede 
os preços de produtos 
“na porta de fábrica”, 
sem impostos e fretes, e 
abrange as grandes cate-
gorias econômicas: bens 
de capital, bens interme-
diários e bens de consu-
mo (duráveis, semidurá-
veis e não duráveis).

Em fevereiro de 2021, os 
preços da indústria subiram 
5,22% frente a janeiro de 
2021, a maior alta da série 
histórica deste indicador, 
que começa em janeiro de 
2014. As quatro maiores 
variações foram nas ativida-
des de indústrias extrativas 
(27,91%), refino de petró-
leo e produtos de álcool 
(12,12%), outros produtos 
químicos (9,69%) e meta-
lurgia (8,35%).

As maiores influências 

foram: indústrias extrativas 
(1,66 p.p.), refino de petró-
leo e produtos de álcool 
(1,04 p.p.), outros produtos 
químicos (0,79 p.p.) e meta-
lurgia (0,56 p.p.).

O acumulado no ano 
atingiu 8,95% e foi novo 
recorde para o mês de fe-
vereiro na série histórica, 
superando o recorde an-
terior (1,83%) de fevereiro 
de 2014. Entre as ativida-
des, as maiores variações 
foram: indústrias extra-
tivas (43,30%), refino de 
petróleo e produtos de ál-
cool (18,04%), outros pro-
dutos químicos (15,03%) 
e metalurgia (14,99%). Os 
setores de maior influên-
cia foram: indústrias ex-
trativas (2,38 p.p.), refino 
de petróleo e produtos de 
álcool (1,52 p.p.), outros 

produtos químicos (1,20 
p.p.) e metalurgia (0,98 
p.p.).

No acumulado em 12 
meses, a variação de preços 
foi de 28,58% (outro recor-
de da série), contra 23,19% 
em janeiro/2021. As quatro 
maiores variações de preços 
ocorreram em indústrias 
extrativas (87,59%), meta-
lurgia (45,90%), outros pro-
dutos químicos (40,81%) e 
madeira (39,74%).

Os setores de maior in-
fluência foram: alimentos 
(7,87 p.p.), indústrias extra-
tivas (4,34 p.p.), outros pro-
dutos químicos (3,15 p.p.) e 
metalurgia (2,79 p.p.).

A variação de preços de 
5,22% em relação a janeiro 
repercutiu da seguinte ma-
neira entre as grandes cate-
gorias econômicas: 0,26% 

em bens de capital; 7,96% 
em bens intermediários; e 
1,94% em bens de consu-
mo, sendo que 1,49% foi 
a variação observada em 
bens de consumo duráveis 
e 2,03% em bens de con-
sumo semiduráveis e não 
duráveis.

A influência das catego-
rias econômicas sobre o 
IPP (5,22%) foi: 0,02 p.p. 
de bens de capital, 4,50 p.p. 
de bens intermediários e 
0,70 p.p. de bens de consu-
mo, sendo 0,09 p.p. de bens 
de consumo duráveis e 0,61 
p.p. de bens de consumo se-
miduráveis e não duráveis.

No acumulado no ano, 
as variações de preços da 
indústria atingiram 8,95%, 
sendo 3,98% a variação de 
bens de capital (com influ-
ência de 0,29 p.p.), 13,47% 

de bens intermediários 
(7,50 p.p.) e 3,13% de bens 
de consumo (1,16 p.p.).  No 
último caso, este resultado 
foi influenciado em 0,23 
p.p. pelos produtos de bens 
de consumo duráveis e 0,93 
p.p., pelos bens de consu-
mo semiduráveis e não du-
ráveis.

Na comparação fevereiro 
2021/fevereiro 2020, a va-
riação de preços da indús-
tria alcançou 28,58%, com 
as seguintes variações: bens 
de capital, 18,02% (1,36 
p.p.); bens intermediários, 
37,90% (20,50 p.p.); e bens 
de consumo, 17,51% (6,72 
p.p.), sendo que a influên-
cia de bens de consumo 
duráveis foi de 0,96 p.p. e a 
de bens de consumo semi-
duráveis e não duráveis de 
5,76 p.p.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - SEMESTRE E 
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E EXERCÍCIO 

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - SEMESTRE 
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Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do pú-
blico em geral, as demonstrações financeiras, elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira, adaptadas às 
normas e instruções do Banco Central do Brasil, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e relatório do 
auditor independente. Risco operacional (Resolução CMN 4.557/17): O departamento de Risk Management, dentre 
outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de gerenciamento contínuo e 
integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, ferramentas, treinamentos e 
comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. A estrutura de Risk Manage-
ment é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon a reportar os eventos de risco 
operacional, a elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment 
- RCSA), e por também revisar os indicadores chave de riscos (KRI’s) corporativos de acordo com o apetite de risco. A 
estrutura de Risk Management está implementada em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de 
risco de mercado, liquidez e crédito: A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é adequada 
à exposição da instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos e 
serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área que mantém independência com 
relação à mesa de operações. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados ao gerenciamento de tais 
riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação que garantem que a administração esteja 
ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance níveis superiores às metas 
de risco estabelecidas. A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY 
DTVM”) atua em um mercado específico, pois tem por atividade principal a administração de fundos de investimento e 
os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, durante o exercício de 2020, nenhuma perda 
resultante de flutuação de valores de mercado de posições detidas pela instituição. Adicionalmente, a exposição ao risco 
de liquidez foi verificada diariamente, e a instituição possui baixa exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades 
fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Durante o exercício de 2020, a BNY DTVM manteve a diversificação 
de seus produtos e atividades desenhada inicialmente, e monitora as diversas tendências de mercado. Na ocorrência de 
alterações mercadológicas e decisões estratégicas que nos leve ao aumento de portfólio, a instituição encontra-se então 
apta a atender as exigências referentes à estrutura de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas 
na Resolução CMN 4.557/17. Gerenciamento de risco de capital (Resolução CMN 4.557/17): Em cumprimento à 
regulamentação do Banco Central do Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY 
Mellon estabeleceu uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos 

da Resolução nº 4.557/17 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo 
esta ser: compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, 
dos serviços, das atividades e dos processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos 
riscos; adequada ao perfil de riscos e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das 
condições macroeconômicas e dos mercados em que a instituição atual. O gerenciamento de capital é realizado sob a 
coordenação do Diretor Financeiro, responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo 
membro do Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de 
Gestão, bem como da Diretoria Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis 
de capital, tomando as providências de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à 
continuidade dos negócios do Grupo de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central 
do Brasil. Fazem parte da estrutura de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Esta-
tutária e diversas áreas da Instituição, como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria 
Interna, Comitê Regional ALCO e Risk Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do 
plano de capital, partindo-se das projeções de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do 
negócio e manutenção de um sistema de gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável 
por analisar relatórios gerenciais sobre a adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas 
e as estratégias, bem como o plano de capital e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a corre-
ção tempestiva das deficiências da estrutura, os recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de 
gerenciamento de capital de forma independente, objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e 
suficientes de capital, fazendo constar no relatório de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua 
responsabilidade pelas informações divulgadas. Adicionalmente, a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, 
a definição da estrutura organizacional, a Política institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários 
à efetiva implantação do gerenciamento de capital. Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, 
assegura que o gerenciamento de capital esteja em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk 
Appetite Statement), revisa e aprova políticas e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e 
revisando a robustez do processo de avaliação da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido 
o monitoramento e o controle efetivo do capital para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e 
políticas de gerenciamento de riscos estão disponibilizados, em sua íntegra, no sitehttps://www.bnymellon.com/br/pt/
institutional-information/index.jsp. Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. A Administração

Ativo Nota 2020 2019
Circulante  286.658 103.512
Disponibilidades 4  2.532  404 
Aplicação Interfinanceira de liquidez 4  43.703  61.157 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5  191.276  681 
Outros créditos  49.147  41.270 
Rendas a receber 6  29.110  26.304 
Diversos 7  20.216  15.536 
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa 6 / 7  (179)  (570)
Realizável a longo prazo  66.888  175.109 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria LP 5  51.302  167.511 
Outros créditos 
Diversos LP 7  15.586  7.598 
Permanente  32.801  23.774 
Investimentos  4.597  7.106 
Participações em controladas no país 8  2.991  5.500 
Outros investimentos 9  1.758  1.758 
(-) Provisões para redução ao valor recuperável - golf 9  (152)  (152)
Imobilizado 10  17.697  13.189 
Outras imobilizações de uso  63.705  55.158 
Depreciações acumuladas (46.008) (41.969)
Intangível 11  10.507  3.479 
Ativos intangíveis  20.772  12.894 
Amortizações acumuladas - Intangível (10.265)  (9.415)
Total  386.347  302.395 

Passivo Nota 2020 2019
Circulante  84.825  54.407 
Outras obrigações  84.825  54.407 
Sociais e estatutárias 12.a  17.280  11.352 
Fiscais e previdenciárias 12.b  44.389  25.667 
Diversas 12.c  23.156  17.388 
Passivo não circulante  56.368  61.468 
Fiscais e previdenciárias LP 12.b  -  4.126 
Diversas LP 12.c  56.368  57.342 
Resultado de exercícios futuros  -  - 
Patrimônio líquido  245.154  186.520 
Capital 14  225.245  225.245 
De domiciliados no país  225.245 225.245 
Reservas de capital  14.215  12.775 
Reservas de lucros 14  6.296  1.569 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários 5  (88)  (5)
Ajuste de avaliação atuarial  (514)  (2.982)
Prejuízo acumulado  - (50.082)
Total  386.347  302.395 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2º Semestre Exercício Exercício
Nota 2020 2020 2019

Receitas da intermediação 
financeira  2.821  7.174  12.040 
Resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários 16  2.821  7.174  12.040 
Resultado bruto da interme-
diação financeira  2.821  7.174  12.040 
Outras receitas (despesas) 
operacionais  32.229  71.000  36.668 
Receitas de prestação de serviços 17  148.498  286.802  222.106 
Despesas de pessoal 18 (64.222)  (118.186)  (89.612)
Outras despesas administrativas 19 (37.852)  (73.737)  (71.737)
Despesas tributárias (10.176)  (20.086)  (16.176)
Resultado de participação em 
controladas 8  (2.481)  (2.509)  (4.656)
Outras receitas / (despesas) 
operacionais 20  (1.538)  (1.284)  (3.257)
Resultado operacional  35.050  78.174  48.708 
Resultado não operacional  (62)  (107)  60 
Resultado antes da tributação 
sobre o lucro e participações  34.988  78.067  48.768 
Imposto de renda e contribui-
ção social  (7.309)  (22.732)  (17.379)
Provisão para imposto de renda 13 (11.738)  (20.966)  (10.695)
Provisão para contribuição social 13  (5.923)  (12.118)  (6.684)
Ativo fiscal diferido 13.a  10.352  10.352  - 
Lucro líquido do semestre/
exercícios  27.679  55.335  31.389 
Quantidade de ações 14 83.809.737 83.809.737 83.809.737 
Lucro por ação  0,33  0,66  0,37 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2° semestre
2020 2020 2019

Lucro líquido dos exercícios 27.679 
 

55.335
 

31.389 
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos
  financeiros disponíveis para venda  (101) (138)  (88)
Imposto de renda e contribuição social sobre
  outros resultados abrangentes 39 55  39 
Variação - efeito de remensuração - Plano de
  benefício definido  4.144 4.113

 
(2.806)

Imposto de renda e contribuição social sobre
  outros resultados abrangentes  (1.907) (1.645)  1.014 
Outros resultados abrangentes, líquidos de
  imposto de renda e contribuição social 2.175 2.385

 
(1.841)

Resultado abrangente total 29.854 57.720 29.548 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 29.854 57.720 29.548 
Acionistas não controladores - - - 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reserva de 
capital

Reserva de 
lucros

Ajuste de avaliação Lucros / Prejuízos
Capital Outras Legal Especial patrimonial acumulados Total 

Saldos em 1º de julho de 2020  225.245  13.476  2.952  -  (2.777)  (23.809)  215.087 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (62)  -  (62)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  2.237  -  2.237 
 Transações de pagamento baseado em ações  -  739  -  -  -  -  739 
 Lucro líquido no semestre  -  -  -  -  -  27.679  27.679 
 Destinações do lucro: 
 Dividendos  -  -  -  -  -  (526)  (526)
 Reserva Legal  -  -  1.384  -  -  (1.384)  - 
 Reserva Especial  -  -  -  1.960  -  (1.960)  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  225.245  14.215  4.336  1.960  (602)  -  245.154 
Mutações do semestre  -  739  1.384  1.960  2.175  23.809  30.067 
Saldos em 1º de janeiro de 2020  225.245  12.775  1.569  -  (2.987)  (50.082)  186.520 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (83)  -  (83)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  2.468  -  2.468 
 Transações de pagamento baseado em ações  -  1.440  -  -  -  -  1.440 
 Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  55.335  55.335 
 Destinações do lucro: 
 Dividendos  -  -  -  -  -  (526)  (526)
 Reserva Legal  -  -  2.767  -  -  (2.767)  - 
 Reserva Especial  -  -  -  1.960  -  (1.960)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  225.245  14.215  4.336  1.960  (602)  -  245.154 
Mutações do exercício  -  1.440  2.767  1.960  2.385  50.082  58.634 
Saldos em 1º de janeiro de 2019  225.245  11.908  -  1.960  (1.146)  (79.604)  158.363 
 Aumento de capital  -  -  -  -  -  -  - 
 Ajuste ao valor justo de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (49)  -  (49)
 Ajuste de avaliação atuarial  -  -  -  -  (1.792)  -  (1.792)
 Transações de pagamento baseado em ações  -  867  -  -  -  -  867 
 Lucro líquido no exercício  -  -  -  -  -  31.389  31.389 
 Destinações do lucro: 
 Dividendos  -  -  -  -  -  (298)  (298)
 Reserva legal  -  -  1.569  -  -  (1.569)  - 
 Reserva especial  -  -  -  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  225.245  12.775  1.569  1.960  (2.987)  (50.082)  188.480 
Mutações do exercício  -  867  1.569  -  (1.841)  29.522  30.117 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

2º Se-
mestre 

2020 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do semestre/exercícios antes do 
imposto de renda e contribuição social  34.988 78.067  48.768 
 Ajustes ao lucro líquido:  9.088 13.111  9.869 
 (Reversão)/ Provisão para crédito de liquidação
  duvidosa  (178) (391)  61
 Depreciação e amortização  3.726 6.979  6.186 
 Resultado de participação em controlada  2.481 2.509  4.656 
 Pagamento baseado em ações  739 1.440  867 
 Perda na alienação de ativo  145 189  (60) 
Ajuste de avaliação atuarial  2.237 2.468  (1.792) 
 Ajuste a valor justo TVM  (62) (83)  (49) 
 Lucro líquido ajustado:  44.076 91.178  58.637 
Variação de ativos e passivos
 (Aumento) em títulos e valores mobiliários (39.451) (74.386) (51.894) 
 (Aumento) em outros créditos - rendas a receber  (2.112) (2.806)  (8.521) 
 Redução em outros créditos - diversos  6.020 21.113  2.912 
 Aumento/(Redução) em outras obrigações  (3.892) (7.766)  5.760
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (9.295) (23.429) (10.845) 
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais  (4.654) 3.904  (3.951) 
Fluxos de caixa das atividades de
  investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso  (7.578) (10.637)  (7.015) 
Alienação de imobilizado de uso  (194) (189)  110
Aquisição de intangível  (6.747) (7.878)  (2.346) 
Caixa líquido utilizado nas atividades de
  investimento (14.519) (18.704)  (9.251) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (526) (526)  (298) 
Caixa líquido utilizado nas atividades de
  financiamento  (526) (526)  (298) 
Redução líquida de caixa e equivalentes
  de caixa (19.699) (15.326) (13.500) 
Saldo no início do semestre/exercícios  65.934 61.561  75.061 
Saldo no fim do semestre/exercícios  46.235 46.235  61.561 
Redução líquida de caixa e equivalentes
  de caixa (19.699) (15.326) (13.500) 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

1 Contexto operacional: A BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), 
subsidiária integral direta da BNY Mellon Participações Ltda., iniciou suas ati-
vidades em 1997,e assim como sua controlada BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda., presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes de 
investimento,constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, 
definidos contratualmente, das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. A BNY Mellon Participações 
Ltda. detém aproximadamente100% das ações da Distribuidora, sendo que 
sua controladora final é o The Bank of New York Mellon Corporation (“BNY 
Mellon Corporation”), com sede em Nova Iorque. Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 a Ativos não possuía fundos sob sua gestão. A Distribuidora está loca-
lizada na Avenida Presidente Wilson, 231 - 11° andar, Rio de Janeiro, Brasil. 2 
Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financei-
ras da Distribuidora são de responsabilidade da sua Administração, e foram 
elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil,aplicá-
veis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BA-
CEN”), e normas e instruções do BACEN, e estão apresentadas em conformi-
dade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
- COSIF. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Distribuidora levou 
em consideração a aplicação das alterações na Legislação Societária e as al-
terações introduzidas pela Lei nº 11.941/09, assim como as normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que foram regulamentadas 
pelo BACEN até o momento. Conforme artigo 34 §4º , da resolução BCB nº 2 
de 12/08/2020, as instituições financeiras devem evidenciar na apresentação 
das notas explicativas os resultados recorrentes e não recorrentes de forma 
segregada. Conforme definido na Resolução, considera-se resultado não re-
corrente o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado inciden-
talmente com as atividades típicas da instituição, e não esteja previsto para 
ocorrer com frequência nos exercícios futuros. Com base nesse conceito a BNY 
Mellon DTVM, considerou como resultado não recorrentes, os seguintes itens: 
• Resultados não operacionais, registrados nas rubricas 7.3 –Receitas não 
operacionais e 8.3 - (-) Despesas não operacionais do Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif); • Erros Operacionais; • 
Provisões e despesas com contingências; • Despesas ocasionadas pelo cená-
rio de Covid, ou outro evento extraordinário. A autorização para conclusão 
destas demonstrações financeiras foi dada pela diretoria da Distribuidora em 
29 de março de 2021. 3 Base de preparação e principais práticas contábeis: 
a. Apuração de resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência.  b. Moeda funcional e moeda de apresentação - 
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Reais. O 
Real é a moeda funcional da Distribuidora e sua controlada. Todas as informa-
ções financeiras apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c. Estimativas 

contábeis - A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use de julgamento na de-
terminação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido 
a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora 
revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente, na data da 
apresentação das demonstrações financeiras. d. Transações em moeda 
estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moe-
da funcional da Distribuidora pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangei-
ras, na data de apresentação, são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio apurada naquela data. As diferenças de moedas estrangeiras resul-
tantes na reconversão são reconhecidas no resultado. e. Aplicações interfi-
nanceiras de liquidez - As aplicações interfinanceiras de liquidez são regis-
tradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço e deduzido de eventuais provisões para desvalorização, quando 
aplicável. Os rendimentos auferidos nesta operação estão reconhecidos e 
apresentados no resultado na rubrica “Receitas da Intermediação Financeira 
- Resultado de operações com títulos e valores mobiliários” e “Despesas da 
Intermediação Financeira - Resultado de operações com títulos e valores mo-
biliários”, quando aplicável. Essas operações são consideradas equivalentes 
de caixa, cujos vencimentos considerando a data da efetiva aplicação são in-
feriores a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, 
sendo utilizados pela administração para gerenciamento de seus compromissos 
de curto prazo. f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e valores mobiliários 
são avaliados e classificados, com base nos critérios estabelecidos pela Circu-
lar nº 3.068/01 do BACEN, na categoria de títulos disponíveis para venda, e 
ajustados pelo valor justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida 
à conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste ao valor justo de 
títulos e valores mobiliários”, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. 
g. Demais ativos circulantes - Os demais ativos circulantes são demonstrados 
pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias (em base pro rata dia), deduzidos das correspondentes 
rendas de realização futura e/ou provisões para perdas, quando aplicável. h. 
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa - A provisão para 
outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo constituída por valor consi-
derado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas, sobre 
os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de proba-
bilidade de perda definidos pela política global do BNY Mellon Corporation para 
essa estimativa, que variam entre 20% (para valores vencidos entre 181 e 365 
dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) e 100% (para valores 
vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complementada se necessário. i. 
Permanente - Investimentos - A participação em empresa controlada é repre-
sentada, em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, por aproxi-
madamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda.,a-

valiada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investimentos, 
representados por participação na companhia Galgo Sistemas de Informações 
S.A., títulos patrimoniais do Gávea Golf and Country Club do Rio de Janeiro e 
cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, deduzidos da 
provisão para redução ao valor recuperável. Imobilizado - O imobilizado está 
demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, a 
qual é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração o 
tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Atualmente, a taxa 
de depreciação aplicada para instalações, móveis e equipamentos de uso é de 
10% ao ano e, para sistemas de comunicação, sistemas de processamento de 
dados e de transporte é de 20% ao ano. Intangível - O intangível é composto 
por softwares adquiridos de terceiros e desenvolvidos internamente, sendo 
mensurado pelo custo de aquisição, deduzido de amortização acumulada e, 
provisão para redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável. j. Redução do valor recuperável de ativos - De acordo com o Pro-
nunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos, 
aprovado pela Resolução CMN 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base na 
análise da Administração, o valor contábil dos ativos da Distribuidora e sua 
controlada exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por im-
pairment no resultado. k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes são 
demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na data 
do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias 
incorridas (em base pro rata dia). l. Benefícios a empregados - Planos de 
contribuição definida - Um plano de contribuição definida é um plano de be-
nefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para 
uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação 
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições 
aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despe-
sas de benefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais 
serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipada-
mente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o 
ressarcimento de caixa ou que a redução em futuros pagamentos esteja dispo-
nível, quando aplicável. As contribuições para um plano de contribuição defini-
da cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual 
o empregado presta o serviço são descontadas aos seus valores presentes. 
Planos de benefício definido - Um plano de benefício definido é um plano de 
benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação 
líquida da Distribuidora quanto aos planos de pensão de benefício definido é 
calculada individualmente para cada plano por meio da estimativa do valor do 
benefício futuro que os empregados auferiram como retorno pelos serviços 
prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício é des-
contado ao seu valor presente. Quaisquer custos de serviços passados não 
reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. 
A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data de apresentação das 
demonstrações financeiras para os títulos de dívida de primeira linha e cujas 
datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da Distribui-
dora e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm 
expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário 
qualificado pelo método de crédito unitário projetado. Quando o cálculo resulta 
em um benefício para a Distribuidora, o ativo a ser reconhecido é limitado ao 
total de quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e o valor 
presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de reembolsos fu-
turos do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano. Para calcular o 
valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para quaisquer 
exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer plano na Distribuido-
ra. Um benefício econômico está disponível à Distribuidora se ele for realizável 
durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Quando os 
benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado 
relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado 
pelo método linear ao longo do período médio até que os benefícios se tornem 
direito adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito 
adquirido, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. A Distribui-
dora reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de planos de 
benefício definido no resultado, quando aplicável. Benefícios de curto prazo 
a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas 
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou partici-
pação nos lucros de curto prazo, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.  m. Tran-
sações de pagamento baseado em ações - De acordo com o Pronunciamen-
to Técnico CPC 10 R1 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Reso-
lução do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o valor justo de benefícios de 
pagamento baseado em ações é reconhecido na data de outorga, como des-
pesas de pessoal, com um correspondente aumento no patrimônio líquido, pelo 
período em que os empregados adquirem incondicionalmente o direito aos 
benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para refletir o núme-
ro de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condições reque-
ridas no plano de remuneração dos diretores da Distribuidora serão atendidas, 
de tal forma que o valor finalmente reconhecido como despesa seja baseado 
no número de ações que realmente atendem às condições do serviço e às 
condições de aquisição não de mercado na data em que os direitos ao paga-
mento são adquiridos (vesting date). Para benefícios de pagamento baseados 
em ações com condição não adquirida (non-vesting), o valor justo na data de 
outorga do pagamento baseado em ações é medido para refletir tais condições 
e não há modificação para diferenças entre os benefícios esperados e reais, 
quando aplicável.  n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de 
um evento passado, se a Distribuidora tem uma obrigação legal ou construtiva 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso 
econômico seja exigido para liquidar a obrigação. o. Capital social - O capital 
social da Distribuidora é composto por ações ordinárias, que são classificadas 
como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios da Distribuidora, 
conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como passivo no final 
do exercício. p. Imposto de renda e contribuição social - A provisão para 
imposto de renda corrente e diferido foram calculados à alíquota de 15% acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. A 
provisão para contribuição social corrente e diferida foram calculadas à alíquo-
ta de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda. q. Lucro por ação - O lucro 
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por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação nas datas 
dos balanços. r. Processo de convergências às normas internacionais - Em 
aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de con-
tabilidade, para fins de referência, algumas normas emitidas pelo CPC, e suas 
interpretações, aplicáveis as instituições financeiras, aprovadas pelo CMN, 
estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolu-
ção CMN

01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifica-
ção de Erro 4.007/11

33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão 
de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
O CPC 00-R1- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro foi revogado e o atual CPC 00-R2 - Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro ainda não foi aprovado pelo CMN. Não obstante a adoção 
do processo de convergência, uma série de novas normas ou alterações nas 
normas internacionais e interpretações se tornaram efetivas para exercícios 
iniciados em e após 1º de janeiro de 2019. Abaixo apresentamos um breve 
resumo da principal norma internacional, IFRS 16, que ainda não foi aprovada 
pelo BACEN. IFRS 16 – Arrendamento (CPC 06 R2) - A IFRS 16, determina que, 
para grande parte dos arrendamentos, o arrendador passe a registrar um ativo 
identificado, bem como o passivo relacionado. A norma é aplicável a partir de 
1º de janeiro de 2019, e as mudanças decorrentes da adoção desse normativo, 
quando aprovadas pelo BACEN, impactarão a forma de reconhecimento dos 
contratos das salas comerciais atualmente existentes. 4 Caixa e equivalentes 
de caixa: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a composição de caixa e equi-
valentes de caixa estão assim classificadas:

Dezembro 2020 Dezembro 2019
No início do exercício 61.561 75.061
Disponibilidades 404 539
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 61.157 74.522
No final do exercício 46.235 61.561
Disponibilidades 2.532 404
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 43.703 61.157
(*) Em 31 de dezembro de 2020e 2019, o saldo de caixa e equivalente de caixa 
estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em 
operações compromissadas - posição bancada -Letras do Tesouro Nacional 
que caracterizam ativos de alta liquidez e risco insignificante de mudanças de 
valor justo, com prazo de vencimento em até 90 dias. 5 Títulos e valores mo-
biliários: Em 31 de dezembro e 2020 e 2019, os títulos e valores mobiliários, 
registrados na categoria de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas 
de vencimentos, estão assim classificados:

Dezembro 2020 Dezembro 2019

Títulos disponí-
veis para venda

Ven-
ci-

men-
to

Valor 
justo

Custo  
corrigi-

do

Ga-
nhos 

não 
realiza-

dos
Valor 
justo

Custo  
corrigi-

do

Ga-
nhos 

não 
realiza-

dos
Títulos de Renda 
Fixa
Letras Financei-
ras do Tesouro 
(a)

Até 1 
ano 191.276 191.288 (12) 681 681 -
Após 
1 ano 51.302 51.436 (134) 167.511 167.519 (8)

Total 242.578 242.724 (146) 168.192 168.200 (8)
Efeito tributário 58 3 
Efeito líquido no patrimônio líquido (88) (5)
(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que 
possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. 6 Rendas a receber:

Dezem-
bro 2020

Dezembro 
2019

Taxa de administração - carteiras administradas / 
fundos de investimento 25.200 21.988

Taxa de administração - fundos offshore 3.750 4.167
Rendas a receber - Exportação de serviços (a) 160 149
Total de Rendas a receber 29.110 26.304
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvi-
dosa (b) (178) (466)
(a) Rendas a receber do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no 
exterior, referente ao suporte operacional e gerencial de prestação de serviço 
de Administração de fundos de investimentos e custódia internacional de 
clientes da América Latina, conforme descrito na Nota Explicativa nº 23.  (b) A 
Distribuidora possui provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que 
foi constituída sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os 
percentuais de probabilidade de perda definidos pela política contábil do BNY 
Mellon Corporation, conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.h. 
7 Outros créditos-Diversos:

Dezembro 
2020

Dezembro 
2019

Imposto de renda e contribuição social a compensar  16.018 9.929
Ativo fiscal diferido (Nota Explicativa nº 13)  10.752 1.992
Adiantamentos a funcionários  378 353
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade suspensa 
(Nota Explicativa nº 21.a) 2.141 2.141
Depósitos judiciais - Outros 2.693 3.465
Despesa antecipadas (a)  2.390 3.603
Valores a receber - empresas do grupo no exterior (b) 484 475
Valores a receber - empresas do grupo no país (b) 623 575
Devedores diversos (c) 316 594
Outros  7 7
 Total 35.802 23.134
Ativo circulante 20.216 15.536
Ativo realizável a longo prazo 15.586 7.598 
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvi-
dosa (c) (1) (104)
(a) O saldo em 2020 refere-se, substancialmente, a seguros e suporte técnico 
de equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é de R$ 1.546 (31 de 
dezembro de 2019: R$ 2.756), e contrato de fiança com montante de despesa 
a apropriar de R$ 844 (31 de dezembro de 2019: R$847).  (c) Valores a receber 
de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil e no exterior, referentes ao rateio 
de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado da Distribuidora e 
pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa n° 23. (d) Valores 
a receber de fundos administrados pela Distribuidora, referentes a despesas 
pagas por conta e ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras. 
A Distribuidora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e, consequen-
temente, reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento dessas 
despesas, sendo contabilizada em contas de ativo e baixadas no momento que 
esses valores são reembolsados. Em 31 de dezembro de 2020, foi constituído 
uma provisão para crédito de liquidação duvidosa no montante de R$ 1 mil.
8 Participação em controlada:

BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda.

Exercício findo em 
31 de dezembro

2º semestre 
de 2020 2020 2019

Capital social 6.131 6.131 6.131
Quantidade de cotas 9.999 9.999 9.999
Percentual de participação 100% 100% 100%
Patrimônio líquido 2.991 2.991 5.500
Prejuízo do semestre/exercícios (a)  (2.481) (2.509) (4.656)
Investimento - Participação na controlada 2.991 2.991 5.500
Resultado de equivalência patrimonial (2.481) (2.509) (4.656)
A controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. fazia a gestão da 
carteira de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e 
recebia parte da taxa de administração e a taxa de performance desses fundos. 
Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos 
para a Distribuidora e atualmente não possui nenhum fundo sob sua gestão. 
Considerando o papel desempenhado na qualidade de gestora de fundos 
de investimento, a controlada Ativos foi incluída como acusada em processo 
administrativo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), no qual foi condenada ao pagamento de multa no valor histórico de 
R$ 7.200, tendo impacto significativo no resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019.  “Em outubro de 2020, houve a liquidação do valor de R$ 
7.886, provisionado nos livros da Ativos, em razão de decisão proferida pelo 
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) que manteve 
a condenação ao pagamento de multa em processo administrativo sancionador 
iniciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que apurava a atuação 
na Ativos na gestão de fundo de investimento”. 9 Outros investimentos: A 
composição de outros investimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019,está 
assim apresentada:

Dezembro 
2020

Dezembro 
2019

Títulos Patrimoniais:
Galgo Sistema de informações S.A. (a) 1.752 1.752
 (-) Provisão para redução ao valor recuperável (152) (152)
 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
  Financeiros e de Capitais – Anbima 6 6
Total 1.606 1.606
(a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14 
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de 
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e 
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de 
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação 
de ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a 
constituição de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e operacio-
nalizar tal sistema, sendo definido um valor de integralização das ações definido 

pelo laudo de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de Constituição 
realizada em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da sociedade 
Galgo Sistemas de Informações S.A., e aprovada integralização e subscrição 
do capital social em moeda corrente nacional, no montante de R$280 para cada 
condômino, o qual foi integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. 
Em ato contínuo foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o 
aumento de capital social da sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na 
mesma data, pelo valor apurado no laudo de avaliação do sistema Galgo, no 
montante de R$22.083, cuja participação da Distribuidora equivale a R$1.752 
(6,6667%). Em fevereiro de 2017,foi emitido um novo laudo de avaliação do 
Sistema Galgo e com base nessa avaliação foi reconhecido uma despesa por 
impairment no montante de R$ 152. O método utilizado para avaliação da Galgo 
S.A. foia metologia do fluxo de caixa descontado (FCD). Essa metodologia é 

baseada na teoria financeira de que o valor do ativo é reflexo dos benefícios 
futuros (fluxo de caixa) trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Em 
fevereiro de 2019, foi divulgado através de um memorando da Administração 
o posicionamento da Diretoria da Galgo S.A. quanto a avaliação do indicativo 
de impairment. Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria é de que 
não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo para companhia em 31 
de dezembro de 2018. Em janeiro e agosto de 2020, foram emitidos laudos de 
avaliação econômico-financeira da empresa Galgo S.A., e não houve indicativo 
de perda ao valor recuperável do ativo. 10 Imobilizado de uso: A composição 
do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e provisão para 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 
31 de dezembro de 2020 e 2019, está assim apresentada:

2020
Taxa 

a.a.
Custo 
inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-)

Custo 
Final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
exercício Baixa

Saldo 
Final

Benfeitorias em imoveis de terceiros 10% 10.230 - (71)  717  10.876  (8.111)  (1.260)  67  1.572
Moveis e Equipamentos 10% 7.395 -  (1.296)  1.028  7.127  (6.620)  (418)  1.252  1.341 
Equipamentos 20% 6.613 101  (169)  4.943  11.488  (3.595)  (1.506)  168  6.555
Sistema de processamento de dados 20% 28.404 - (749)  5.336 32.991  (22.932)  (2.725)  749 8.083
Veículos 20% 1.005 -  194  -  1.199  (711)  (221)  (145)  122 
Ativo Fixo em Curso - 1.511 10.537 (12.024)  24  -  -  24
Total 55.158 10.638  (2.091) -  63.705  (41.969)  (6.130)  2.091 17.697

2019
Taxa 

a.a.
Custo 
inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-)

Custo 
Final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
exercício Baixa

Saldo 
Final

Benfeitorias em imoveis de terceiros 10% 9.650 - - 580 10.230 (7.005) (1.106) - 2.119
Moveis e Equipamentos 10% 7.399 - (4) - 7.395 (5.985) (635) - 775
Equipamentos 20% 5.538 - (24) 1.099 6.613 (2.383) (1.212) - 3.018
Sistema de processamento de dados 20% 23.566 - (80) 4.918 28.404 (21.129) (1.803) - 5.472
Veículos 20% 1.199 - (194) - 1.005 (639) (72) - 294
Ativo Fixo em Curso - 1.093 7.015 - (6.597) 1.511 - - - 1.511
Total 48.445 7.015 (302) - 55.158 (37.141) (4.828) 13.189
Os valores contábeis dos ativos imobilizados da Distribuidora foram avaliados pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 e não houve indicação de redução ao valor recuperável (impairment). A Carta Circular 3.941 de 22 de 
março de 2019 criou e excluiu rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro de ativo imobilizado 
de uso, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Os saldos relativos a ativo imobilizado de uso registrados em títulos ou subtítulos contábeis diversos dos 
criados pela referida Carta Circular foram reclassificados para as adequadas rubricas contábeis, observando a natureza da operação. 11 Ativo Intangível: A 
composição do ativo intangível, líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, 
em 31 de dezembro de 2020e 2019, estão assim apresentadas:

2020

Taxa a.a
Custo 
inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-)

Custo 
final

Amortização 
acumulada

Amortização 
exercício

Saldo 
Final

Software 20% 10.548 - - 1.127 11.675 (9.415) (850) 1.410
Ativo Intangível em Curso 2.346 7.878 - (1.127) 9.097 - - 9.097
Total 12.894 7.878 - - 20.772 (9.415) (850) 10.507

2019

Taxa a.a
Custo 
inicial Adições Baixa

Transferência  
(+) / (-)

Custo 
final

Amortização 
acumulada

Amortização 
exercício

Saldo 
Final

"Software 20% 10.548 - - - 10.548 (8.447) (968) 1.133
Ativo Intangível em Curso 142 2.346 - (142) 2.346 - - 2.346
Total 10.690 2.346 - (142) 12.894 (8.447) (968) 3.479
Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados 
pela Administração, para fins de apresentação das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 2019 e não houve indicação de 
redução ao valor recuperável (impairment). A Carta Circular 3.940 de 22 de março 
de 2019 criou e excluiu rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro de ativos intangíveis, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Os saldos relativos a ativos intangíveis 
registrados em títulos ou subtítulos contábeis diversos dos criados pela referida 
Carta Circular foram reclassificados para as adequadas rubricas contábeis, 
observando a natureza da operação. 12 Outras obrigações: O saldo de outras 
obrigações, apresentados nos balanços em 31 de dezembro de 2020 e 2019, é 
composto pelas seguintes rubricas de contas: a. Sociais e estatutárias

Dezembro 2020 Dezembro 2019
Dividendos a pagar 526 298
Provisão para gratificações a pagar 16.754 11.054
Total 17.280 11.352
Passivo circulante 17.280 11.352
Passivo não circulante - -
 b. Fiscais e previdenciárias

Dezembro 2020 Dezembro 2019
Imposto de renda e contribuição social  33.084 17.379
Imposto de renda retido na fonte - Funcionários  1.766 1.386
INSS e FGTS a recolher  7.188 5.044
Previdência privada - Passivo atuarial - 4.126
ISS, PIS e COFINS a recolher  2.239 1.803
Outros impostos e contribuições a recolher  112 55
Total 44.389 29.793
Passivo circulante 44.389 25.667
Passivo não circulante - 4.126
c. Diversas

Dezembro 2020 Dezembro 2019
Salários e encargos a pagar 10.070 7.763
Contas a pagar (a)  8.054 4.162
Valores a pagar – empresas do Grupo
 BNY Mellon no exterior (b) 83 29
Valores a pagar – empresas do Grupo
 BNY Mellon no país 5 5
Fundos encerrados e transferidos (c) 2.518 2.388
Fundos ativos (d)  106 106
Provisão para contingências
 (Nota Explicativa nº 21) 56.368 57.342
Provisões Auditoria e Publicação  262 230
Provisão multa CVM (e)  2.050 2.690
Outras obrigações  8 15
Total 79.524 74.730
Passivo circulante 23.156 17.388
Passivo não circulante 56.368 57.342
(a) Referem-se às despesas operacionais da Distribuidora com diversos forne-
cedores de serviços.  (b) Referem-se a valores a pagar para Empresas do grupo 
BNY Mellon referentes ao rateio de despesas do grupo que são reconhecidas no 
resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consi-
deradas despesas indedutíveis. (c) Referem-se a valores recebidos dos fundos 
encerrados e transferidos para que a Distribuidora possa realizar pagamentos 
remanescentes referentes a despesas dos fundos (auditoria externa, jurídico, 
CETIP, entre outras despesas). (d) Referem-se a valores recebidos, de forma 
antecipada, dos fundos administrados pela Distribuidora, para liquidação futura 
de algumas despesas dos fundos, como auditoria externa, jurídico, cartório, 
entre outras despesas, cujas faturas ainda não foram emitidas pelos respecti-
vos prestadores de serviço. (e) Referem-se a valores provisionados para fazer 
face a despesas relacionadas ao atraso no envio de informações periódicas de 
fundos de investimentos administrados pela Distribuidora, a órgãos reguladores. 
13 Imposto de renda e contribuição social: A conciliação entre os valores 
apurados conforme alíquotas fiscais e os valores registrados no resultado nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 podem ser resumidos da 
seguinte forma:

2° semestre de 
2020 2020 2019

Impos-
to de 

renda

Con-
tribui-

ção 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição  
social

Impos-
to 
de 

renda

Contri-
buição  
social

Lucro antes da tribu-
tação sobre o lucro e 
participações 34.988 34.988 78.067 78.067 48.768 48.768
Participações de admi-
nistradores e emprega-
dos no lucro - - - - - -
Lucro antes da tributa-
ção sobre o lucro 34.988 34.988 78.067 78.067 48.768 48.768
Adições permanentes 3.606 3.606 6.445 6.445 5.107 5.107
Adições temporárias 4.793 4.793 13.464 13.464 21.671 21.671
Exclusões/adições per-
manentes - Equivalência 
Patrimonial 2.481 2.481 2.509 2.509 4.656 4.656
Adições/exclusões 
temporárias - Partici-
pações nos lucros e 
gratificações 14.923 14.923 7.621 7.621 (6.020) (8.309)
Exclusões temporárias 
- outros (9.431) (9.431) (12.498) (12.498) (8.244) (8.244)
Exclusões permanentes 
- outros - - - - (1.036) -
Lucro antes das com-
pensações 51.360 51.360 95.608 95.608 64.902 63.649
Compensações Pre-
juízos Fiscais / Base 
Negativa - (1.549) (6.379) (14.824) (19.471) (19.095)
Base de cálculo do 
imposto de renda e 
contribuição social 51.360 49.811 89.229 80.784 45.431 44.554
Imposto de renda e 
contribuição social no 
resultado do semestre/
exercícios 12.828 5.923 22.283 12.118 11.334 6.684
Deduções por incentivo 
fiscal (1.090) - (1.317) - (639) -
Ajuste do IRPJ e CSLL 
do exercício anterior - - - - - -
Imposto de renda e 
contribuição social no 
resultado do semestre/
exercícios 11.738 5.923 20.966 12.118 10.695 6.684

 a. Ativo fiscal diferido
A movimentação dos ativos fiscais diferidos oriundos de prejuízos fiscais, bases 
negativas de contribuição social e diferenças temporárias, bem como da provisão 
para impostos diferidos sobre diferenças temporárias, pode ser assim demonstrada:

2020
Saldo em 

31.12.2019
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2020

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição 
social - - - -
Diferenças temporárias - 10.352 - 10.352
 Total ativo fiscal diferido - 10.352 - 10.352
Provisão para impostos diferidos (a) 1.992 2.381 3.972 401

2019
Saldo em 

31.12.2018
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31.12.2019

Prejuízos fiscais - - - -
Base negativa da contribuição 

social - - - -
Diferenças temporárias - - - -
 Total ativo fiscal diferido - - - -
Provisão para impostos diferidos 

(a) 974 2.131 1.113 1.992
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos 
sobre avaliação atuarial e Letras Financeiras do Tesouro. Seguindo os critérios 
da Resolução Bacen nº 3.059 de 20 de dezembro de 2002, no 2º semestre de 
2020, a companhia retomou a constrição do ativo fiscal diferido, conforme apro-
vação ocorrida em Reunião de Diretoria realizada em 18.11.2020. Expectativa 
Realização do Ativo fiscal diferido
Contas R$
Provisão Gratificação Funcionários (*) 6.702
Provisão Gratificação Funcionários – INSS (*)  1.722
Provisão Gratificação Funcionários – FGTS (*) 536
Provisão para Auditoria (*) 70
Provisão para Publicação de Balanço (*) 27
Provisões Despesas (*) 314
Provisão Serviço Consultoria (*) 259
Provisão Multa CVM (**) 734
Provisão Multa Anbima - Informes Fundos (**) 39
Provisão Devedores Duvidosos (***) 72
Variação Cambial Competência (****)  (123)
Total 10.352
(*) Em 1 ano; (**) Em até 5 anos; (***) Prazo indefinido, dependente do rece-
bimento dos valores em atraso; (****) Prazo indefinido, de acordo com o seu 
recebimento e pagamento, sofrendo impacto com a volatilidade do dólar. 14 
Patrimônio líquido:  a. Capital social - Em31 de dezembro de 2020, o capital 
social subscrito e integralizado está representado por 83.809.737 ações ordiná-
rias (31 de dezembro de2019: 83.809.737), nominativas, sem valor nominal. Em 
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a BNY Mellon Participações 
Ltda. detinha aproximadamente 100% das ações da Distribuidora. b. Reserva 
de capital - A reserva de capital foi constituída com os valores referentes ao 
plano de pagamento baseado em ações, reconhecido a partir de dezembro de 
2012 pela Distribuidora, que faz parte do programa de remuneração global de 
executivos e profissionais do BNY Mellon Corporation. A Distribuidora possui 
planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão de ações restritas, 
opções de ações e outras premiações com base em ações, que incluem exe-
cutivos e funcionários da Distribuidora no Brasil. Vide Nota Explicativa n° 15. c. 
Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada 
balanço, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do 
capital social. d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente 
do lucro líquido do exercício, após as destinações estabelecidas, de acordo com 
o estatuto da Distribuidora. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A reserva para 
ajuste de avaliação patrimonial representa as variações líquidas acumuladas 
do valor justo de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda até que os 
investimentos sejam baixados ou sofram perda por redução no valor recuperável 
(impairment) e ajustes de avaliação atuarial para o plano de previdência privada 
oferecido aos diretores e funcionários da companhia. Os valores registrados 
em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do 
exercício, quando da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos 
- De acordo com o estatuto social, os acionistas fazem jus a dividendo mínimo 
obrigatório de 1% do lucro líquido do exercício, apurado nos termos da lei. As 
distribuições são aprovadas em reuniões dos acionistas, quando convocadas 
para este fim. 15 Transação de pagamento baseado em ações: Como parte 
do programa de remuneração global de executivos e profissionais, o BNY Mellon 
Corporation possui planos de incentivo de longo prazo que preveem a emissão 
de ações restritas, opção de ações e outras premiações com base em ações, 
que incluem executivos e funcionários da Distribuidora no Brasil. Conforme a 
Resolução nº 3.989/11 do BACEN, que determina que as instituições financei-
ras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado 
em Ações, a Distribuidora reconheceu no exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 o montante de R$ 1.440(R$ 867 em 31 de dezembro de 2019) no grupo 
de “Despesas de pessoal”. Vide Nota Explicativa nº 18. As ações restritas são 
emitidas a valor justo na data de atribuição aos funcionários da Distribuidora 
e, geralmente, são exercíveis entre três e cinco anos a partir da data de sua 
emissão. As ações não possuem direito a voto, e só podem ser vendidas por 
opção do empregado à BNY Mellon Corporation a um preço baseado geralmente 
no valor justo no momento da recompra. Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, foram concedidas 5.102 ações restritas do BNY Mellon 
Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 46,49. Em 31 de dezembro 
de 2020, o preço unitário de fechamento das ações do BNY Mellon Corporation 
na NYSE - New York Stock Exchange é de US$ 42,44. 16 Receitas e despesas 
da intermediação financeira: Referem-se aos rendimentos auferidos, com 
base na taxa de remuneração, das aplicações em títulos e valores mobiliários 
e das operações compromissadas, reconhecidos no resultado na rubrica de 
“Receitas da intermediação financeira - Resultado de operações com títulos 
e valores mobiliários”. Os rendimentos auferidos nas aplicações em títulos e 
valores mobiliários no segundo semestre de 2020 montam a R$2.821e R$ 
7.174no exercício findo em 2020(R$ 12.040 em 31 de dezembro de 2019). 17 
Receitas de prestação de serviços: A Distribuidora é administradora de fun-
dos e carteiras de investimento cujos contratos de prestação de serviços foram 
firmados com os respectivos gestores. A Distribuidora também presta serviços 
de administração de carteiras de investimentos de companhias abertas, serviços 
de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida com a 
prestação desses serviços é calculada sobre percentual definido em contrato, 
da taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo de 
investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total de 
recursos administrados em 31 de dezembro de 2020 monta a R$ 684.430.823 
(R$ 556.331.599em 31 de dezembro de 2019). Esse montante refere-se ao 
somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administrados, sem a 
eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. 
A composição das receitas com prestação de serviços no segundo semestre de 
2020 e em 31 de dezembro de 2020 e 2019pode ser resumida da seguinte forma:
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CONTINUAÇÃO

CONTINUA

Exercícios 
findos em 31 de 

dezembro de
2°semes-

tre de 2020  2020  2019 
Taxa de administração de fundos de investimento 124.547 243.091 188.309 
Controladoria de fundos internacionais 11.001 19.627 13.299
Taxa de administração de carteiras 3.380 6.263 4.566 
Serviços de representação legal 2.166  3.871  3.638 
Agenciamento e intermediação de títulos 377  983  1.502 
Receita de Exportação de Serviços 500  1.225  1.130 
Outros serviços 6.527 11.742 9.662 
Total 148.498 286.802 222.106
Recorrente 148.498 286.802 222.106
Não recorrente - - -
Não houve resultado não recorrente em 2020 e 2019. 18 Despesas de pessoal:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2°semestre 
de 2020  2020  2019 

Proventos  (31.883)  (62.464)  (52.406)
Gratificação Funcionários  (11.170)  (16.869)  (8.401)
Gratificação Diretoria  -  - 1.035 
Benefícios a empregados  (7.375)  (14.284)  (13.804)
Encargos sociais  (13.655)  (26.248)  (19.524)
Despesa relacionada a plano de
 contribuição definida (Nota 22) (1.423)  (2.462)  (2.519)
Despesa relacionada a plano de
 benefício definido (Nota 22) (212)  (424)  (306)
Transações de pagamento baseado em
 ações (Nota 15) (739)  (1.440)  (867)
Outras despesas  (421)  (735)  (764)
Contrato de rateio de custos e despesas
 – Pessoal (nota 23) 2.656 6.740 7.944
Total  (64.222)  (118.186)  (89.612)
Recorrente (63.628) (117.592) (89.612)
Não recorrente (594) (594) -
O resultado não recorrente corresponde a despesa com ajuda de custo conce-
dido a funcionários devido ao cenário de Covid-19 no montante de R$ 594 mil.
19 Outras despesas administrativas:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2º Semestre 
de 2020  2020  2019 

 Processamento de dados  (11.363) (21.556)  (16.390)
 Depreciação e amortização  (3.726)  (6.980)  (6.187)
 Serviços de terceiros  (4.056)  (6.956)  (5.747)
 Despesa de repasse a Distribuidores
 - Rebate -  (2)  (41)
 Aluguéis  (2.392)  (4.832)  (5.057)
 Serviços técnicos especializados  (7.796)  (12.446)  (8.887)
 Comunicações  (203)  (358)  (335)
 Transporte  (14)  (313)  (873)
 Propaganda e publicidade  (280)  (308)  (153)
 Viagens no país/exterior  -  (193)  (775)
 Manutenção e conservação de bens (587)  (1.245)  (1.271)
 Serviços financeiros  (2.243)  (4.645)  (4.029)
 Provisão e Despesa com
 Contingências e ou Processos (2.447) (4.984)  (16.344)
 Provisão Multa CVM 467 458  (373)
 Água, energia e gás  (561)  (1.246)  (1.691)
 Material  (26)  (125)  (269)
 Contribuições Filantrópicas  (788)  (794)  (388)
 Promoções e Relações Publicas  (3)  (20)  (226)
 Outras despesas  (2.764)  (9.050)  (4.289)
Contrato de Rateio de Custos e
 Despesas - Outras Desp. Adm. 930  1.858  1.588 
 Total  (37.852)  (73.737)  (71.737)
Recorrente (35.326) (68.532) (55.393)
Não recorrente (2.526) (5.205) (16.344)
O resultado não recorrente está composto por despesas com passivos contin-
gentes R$ 4.984 (2019: R$ 16.344), e despesas extraordinárias ocasionadas 
pelo cenário de Covid-19 que correspondem a aluguel de estações de trabalho 
adicionais no valor de R$ 117 e compra de materiais e serviço de limpeza para 
desinfecção do escritório no montante de R$ 104.
20 Outras receitas / (despesas) operacionais:

Exercícios findos 
em 31 de dezembro 

de
2º semes-

tre de 2020 2020 2019
Despesas corporativas internacionais (a)  (526)  (1.099)  (1.317)
Despesas/receitas gerais com fundos (b) 93  (204)  (1.310)
Resultado líquido de variação cambial (413)  655 84 
Reversão / (Provisão) para outros créditos 
de liquidação 178 391 (61)
Perda no recebimento de crédito (c) (1.128)  (2.483)  (2.776)
Outras despesas operacionais  (240)  (826)  (327)
Outras receitas operacionais  498  2.282 2.450 
Total (1.538)  (1.284) (3.257)
Recorrente  (1.457)  (966) (1.947)
Não recorrente  (81) (318)  (1.310)
O resultado não recorrente está composto por despesas com erros operacionais 
com fundos administrados pela Distribuidora nos montantes de R$ 318 (2019: 
R$ 1.310) .  (a) Referem-se a despesas a pagar para Empresas do Grupo BNY 
Mellon no exterior, referente ao rateio de despesas do grupo,reconhecidas 
no resultado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são 
consideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos gerados pelos 
fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se a 
perda no recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de 
Fundos, que na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização 
em função da iliquidez dos ativos integrantes nas carteiras desses fundos.  21 
Contingências:  a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prováveis 
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, a Distribuidora 
constitui provisão para contingencias trabalhistas, cíveis e fiscais com risco de 
perda provável. Movimentação das provisões para contingências trabalhis-
tas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis

2º Semestre 
de 2020 2020 2019

Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial 17.319 16.992 14.167
Constituição 844 896 2.853
Reversão da provisão - (188) (398)
Atualização monetária 749 1.862 1.367
Baixa por pagamento (277) (927) (997)
Saldo final 18.635 18.635 16.992
Demandas Fiscais
Saldo inicial 2.104 2.104 2.104
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial 39.626 38.246 27.835
Constituição - - 4.761
Reversão da Provisão (75) (75) (305)
Atualização monetária 951 2.331 7.217
Baixa por pagamento (4.873) (4.873) (1.262)
Saldo final (2) (3) (4) 35.629 35.629 38.246
Total das demandas Trabalhistas,
 Fiscais e Cíveis 56.368 56.368 57.342
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e re-
colher a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Com-
plementar nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo 
pretendida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão ju-
dicial, a partir de janeiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os 
valores controvertidos, conforme Nota Explicativa nº 7. Baseado na opinião dos 
assessores jurídicos, foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico 
de R$ 2.141, o qual se encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 7. 
Devido à mudança da base de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato 
gerador de janeiro de 2016, a Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial 
referente à ação judicial da COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser 
feito por meio do DARF, correspondendo a 100% do valor apurado da COFINS. 
O caso está suspenso até o julgamento de tema paradigma pelo Supremo Tri-
bunal Federal. (2) A Distribuidora é Ré em duas ações cíveis, nas quais os au-
tores pretendem obter indenização pelas perdas sofridas em fundos de inves-
timento administrados pela Distribuidora. Foram proferidas sentenças em ambas 
as ações acolhendo em parte os pedidos, para determinar a condenação soli-
dária da gestora dos fundos e da Distribuidora ao pagamento de quantias que, 
atualizadas até 31.12.2020, equivalem a aproximadamente R$ 18.729 e R$ 660, 
respectivamente. Foram interpostos recursos, ainda pendentes de julgamento. 
(3) Considerando o seu papel de administrador fiduciário de fundos de investi-
mento, a Distribuidora foi incluída como acusada em processos administrativos 
sancionadores instaurados por órgãos reguladores, a maioria deles discutindo 
o seu dever de supervisionar os demais prestadores de serviço dos fundos sob 

administração. Algumas das decisões condenatórias proferidas estão atual-
mente sujeitas à revisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Na-
cional (CRSFN).Em julho de 2020, em razão do cumprimento do termo de 
compromisso celebrado com órgão regulador, houve a liquidação do valor 
provisionado no âmbito de um dos processos administrativos sancionadores no 
montante de R$ 4.873, cuja premissa foi o reconhecimento, pelo órgão regula-
dor, de que a Distribuidora implementou melhorias nas políticas e gerenciamen-
to e, portanto, possui procedimentos adequados e consistentes relativos à 
gestão de risco de liquidez de fundos sob administração. (4) A Distribuidora, em 
seu papel de administradora fiduciária de fundos de investimento, foi incluída, 
junto a outras partes, em procedimento de Tomada de Contas Especial iniciado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), tendo sido proferida 
decisão condenatória, posteriormente anulada por vícios processuais. Em pa-
ralelo, um Regime Próprio de Previdência do estado de Rondônia ajuizou ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa contra a Distribuidora e outros 
Réus, tendo sido proferida sentença condenando os réus, solidariamente, ao 
ressarcimento de alegadas perdas em fundo de investimento sob administração, 
dentre outras providências. A Distribuidora apresentou recurso de apelação 
contra a sentença, o qual encontra-se pendente de julgamento. O valor atuali-
zado até 31.12.2020, corresponde a R$ 4.835. b. Contingências trabalhistas, 
fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classificadas com risco possível 
são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 25 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN 
nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a seguir levam em 
consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior relevância e b.2. 
Outros processos: b.1 Processos de maior relevância - Postalis - Em 
08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (“Pos-
talis”) ajuizou ação ordinária contra a Distribuidora e Fabrizio Dulcetti Neves 
(“Sr. Fabrizio”), sócio controlador da Atlântica Administradora de Recursos Ltda. 
(“Atlântica”), em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos 
emergentes sofridos pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida 
Externa (“Brasil Sovereign II”). Na mesma data, o Postalis solicitou liminarmen-
te o bloqueio judicial de parte do valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido limi-
nar foi deferido, tendo sido implementado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio 
foi posteriormente substituído por carta de fiança bancária, contratada junto ao 
Banco Bradesco, e garantida pela controladora final da Distribuidora, para a 
qual são pagos trimestralmente valores relativos à comissão de fiança, confor-
me nota explicativa n° 23. Atualmente, aguarda-se decisão sobre a regularida-
de da citação do Sr. Fabrizio por carta rogatória. Em 12.03.2015, o Postalis 
ajuizou outra ação cível contra a Distribuidora e contra outros Réus no Rio de 
Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. Em 14.12.2015, foi ajuizada 
uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Profissionais dos Correios 
(“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação foi extinta sem jul-
gamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se o julgamento do 
recurso interposto pela ADCAP. Em 17.12.2015, o Postalis ajuizou outras três 
ações cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a investi-
mentos em outros fundos sob sua administração, as quais estão atualmente em 
fase instrutória. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação cível em Brasília, ale-
gando ter sofrido perdas em outros fundos de investimento. Essa ação foi re-
metida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, 
tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasília, para reapre-
sentação das contestações pelos Réus, o que já foi providenciado. Em 
05.04.2017, o Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indis-
ponibilidade de bens da Distribuidora no valor histórico de R$ 556.188, no 
contexto de investigação relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017, a Distribui-
dora impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo 
obtido liminar de suspensão da decisão de indisponibilidade. Na sequência, a 
Distribuidora apresentou sua defesa. Contudo, em razão da inclusão da BNY 
Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Ativos”) no pólo passivo do processo, o 
TCU determinou a citação da Ativos e da Distribuidora para apresentação das 
suas defesas. Em 12.06.2019, a Distribuidora foi citada em novo processo ad-
ministrativo instaurado pelo TCU, relacionado ao Postalis, tendo sua defesa 
sido apresentada em 11.07.2019. Em 09.09.2020, o TCU proferiu decisão, 
condenando a Distribuidora e os demais Acusados, de forma solidária, ao res-
sarcimento de alegadas perdas sofridas em fundo de investimento sob admi-
nistração, cujo valor histórico corresponde a R$ 94.000, e cujo valor atualizado 
para 31.12.2020 corresponde a R$ 240.348. Além disso, aplicou multa à Distri-
buidora no valor de R$ 10.000, cujo valor atualizado para 31.12.2020 corres-
ponde a R$ 10.241.A Distribuidora apresentou recurso administrativo contra 
essa decisão, ora pendente de julgamento. Ressalte-se que a decisão que vier 
a ser proferida, estará sujeita a questionamento por meio de ação judicial. Em 
16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação perante a Justiça Federal 
em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos 
sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, estando 
pendentes de julgamento os recursos de apelação. Em 04.10.2019, Postalis e 
outro fundo de pensão apresentaram pedido de instauração de arbitragem 
perante a Câmara de Comércio Brasil Canadá contra a Distribuidora e a Ativos, 
requerendo indenização em razão de supostos prejuízos sofridos por fundo sob 
administração e gestão. Em 24.10.2019, a Distribuidora e a Ativos apresentaram 
a sua oposição ao pedido de instauração da arbitragem, bem como contra ar-
gumentos. Em 29.01.2020, foi proferida decisão por meio da qual o Tribunal 
Arbitral confirmou a sua competência para dirimir a controvérsia, decisão essa 
ainda sujeita à pedido de esclarecimentos e questionamento judicial. Em 
25.10.2019, o Postalis ajuizou ação contra a Distribuidora e a BNY Mellon Ativos 
Financeiros Ltda., antiga denominação social da BNY Mellon Alocação de Pa-
trimônio Ltda. (“Alocação”), em curso perante à Justiça Estadual do Rio de Ja-
neiro, alegando supostos prejuízos relacionados à administração e à gestão de 
fundo de investimento, de, no mínimo, R$ 56.229. Em 19.06.2020, Walmir de 
Almeida Barreto Júnior ajuizou ação popular em curso na Justiça Federal do Rio 
de Janeiro requerendo, em relação à Distribuidora, a sua responsabilização por 
supostos prejuízos no valor histórico de R$ 454.514, referentes a investimentos 
que teriam sido feitos pelo Postalis em fundo de investimento. Considerando 
que, de uma forma geral, há pedidos ilíquidos envolvidos nessas ações, e que 
os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível determinar os mon-
tantes possíveis de perda em sua maioria. Ressalte-se que, além das ações 
judiciais, há inquéritos e processos administrativos em curso perante a CVM e 
o Banco Central tratando de tais assuntos, além de investigações/ações penais. 
Silverado - A Distribuidora é a administradora do Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Silverado”). Em 
02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora, o Deutsche 
Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado Gestão e 
Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de que todos teriam 
falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que, portanto, seriam 
solidariamente responsáveis pela indenização de supostas perdas sofridas pelo 
Fundo Silverado. A ação se encontra, atualmente, na fase instrutória. Em 
09.06.2020, foi ajuizada ação criminal pelo Ministério Público Federal, com re-
lação aos fatos objeto da controvérsia. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon 
Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação 
CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização 
contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os 
deveres inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois 
investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido 
principal formulado é de R$ 48.526. Em decorrência de decisão proferida em 
18.03.2019, que acolheu as alegações da Distribuidora, o processo – original-
mente em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – foi 
remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde encontra-
se em curso ação conexa, ajuizada pela entidade contra os seus ex-Diretores. 
IGEPREV - m 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou 
quatro ações contra a Distribuidora, na condição de administradora dos Fundos 
FI Diferencial RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), 
Totem FI RF II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), 
e contra outros Réus, sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamen-
te responsáveis por supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais 
teriam causado prejuízos ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará (“IGEPREV”). O Tribunal de Justiça do Tocantins expediu ordens de blo-
queio, posteriormente reformadas pelo Tribunal. Aguarda-se a citação dos Réus 
para apresentação de contestação. Considerando que os processos ainda 
estão em fase inicial, não foi possível determinar os montantes possíveis de 
perda. CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada ação civil pública pelo Instituto 
Nosso Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e outros 34 réus, por meio da qual 
foi requerido afastamento da diretoria executiva e do conselho deliberativo da 
Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, suspensão das contribuições 
extraordinárias exigidas dos participantes do plano e indenização por alegados 
prejuízos, supostamente decorrentes dos investimentos realizados. Foi profe-
rida decisão extinguindo o processo sem julgamento do mérito, devido à ilegiti-
midade ativa do INBRA, havendo recurso pendente de julgamento. A decisão 
foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Investidor não-re-
sidente - Em 22.11.2019, foi lavrado auto de infração contra a Distribuidora, 
relativo à exigência de recolhimento de Imposto de Renda, que supostamente 
deveria ser retido na fonte pela Distribuidora, na qualidade de administradora 
de determinados fundos, em relação ao rendimento de cotistas qualificados 
como “Investidores Não-Residentes”. O valor histórico do auto de infração, in-
cluindo juros e multa, corresponde a R$ 118.918, na data da lavratura do auto 
de infração. Em 27.05.2020, foi proferida decisão pela Delegacia da Receita 
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento à 
impugnação apresentada pela Distribuidora, para determinar a exoneração 
integral do lançamento tributário em questão, com o cancelamento do referido 
auto de infração. No momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. 
b.2 Outros processos - No que se refere às demais contingências, os montan-
tes relacionados no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que 
puderam ser calculados com confiabilidade e que foram classificados como 
chance de perda possível, pelos assessores jurídicos da Distribuidora.
Outras contingências passivas: 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhista (1) 1.287 1.832
Fiscais - -
Cíveis (2) 25.588 64.128
Total 26.875 65.960

(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas 
como risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados 
acima, uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se 
deve à iliquidez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de 
indenização por danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz.  (6) De maneira 
geral, os processos de natureza cível classificados com risco possível de perda 
correspondem a ações judiciais em que se requer a condenação solidária da 
Distribuidora, junto a gestores, custodiante e demais prestadores de serviços 
de fundos de investimento envolvidos, à reparação de supostas perdas sofridas 
por investidores, sob a alegação de que teriam havido falhas na gestão e admi-
nistração dos referidos fundos. Em grande parte dos casos, requer-se que as 
supostas perdas sejam apuradas em fase de liquidação de sentença. Seja em 
razão dessa circunstância ou, ainda, da formulação de pedido de indenização 
por supostos danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo, não é possível 
quantificar com precisão o valor da exposição da Distribuidora, de modo que 
tais processos não estão refletidos nos valores indicados acima. Além disso, em 
razão da natureza dos pedidos formulados, o valor das supostas perdas pode 
sofrer alterações no decorrer dos processos. 22 Benefícios a empregados: A 
Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido, 
e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora 
também patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício 
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas individuais 
na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual não requer 
cálculo atuarial. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019,a Distribuidora detinha o 
plano de benefícios a empregados, nas modalidades de contribuição definida 
e de benefício definido. A partir de Novembro de 2020, a gestão do plano de 
previdência na modalidade de contribuição definida passou a ser prestado pe-
laIcatu Seguros S.A., o qual era anteriormente gerido pela Mapfre Previdência 
S.A. Plano de contribuição definida: A Distribuidora concede a seus diretores 
e empregados o benefício, opcional, de participação no plano de previdência 
privada da Icatu Seguros S.A. na modalidade de contribuição definida, partici-
pando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No exercício 
findo em 31 de dezembro de2020,a Distribuidora contribuiu para a previdência 
privada o montante de R$ 2.462(R$ 2.519em 31 de dezembro de 2019). Plano 
de benefício definido: A Distribuidora concedia a seus diretores e empregados 
o benefício, opcional, de participação no plano de previdência privada multipatro-
cinado da BRASPREV – Fundação Brascan de Previdência, na modalidade de 
benefício definido, participando como patrocinadora com parcela da contribuição 
mensal. Este benefício foi mantido para os diretores e funcionários que então 
haviam optado em participar do referido plano até fevereiro de 2004. Em março 
de 2012, a Distribuidora transferiu seu plano de benefício definido da BRASPREV 
para a Icatu Seguros S.A. As contribuições para esse plano totalizaram R$ 424 
e R$ 306 nos exercícios findos em 31de dezembro de 2020 e 2019, respecti-
vamente. A partir de março de 2004, a Distribuidora passou a proporcionar aos 
seus diretores e empregados o benefício, opcional, de participação no plano 
de previdência privada da Icatu Seguros S.A., na modalidade de contribuição 
definida, participando como patrocinadora com parcela de contribuição mensal. 
Em janeiro de 2021, foi emitido pela Mercer Human Consulting Ltda., o laudo 
de avaliação atuarial para prover o valor presente das obrigações atuariais em 
31/12/2020 e a estimativa atuarial de despesa para 2021 do plano de benefício 
definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 2021, apurada 
de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova o CPC 33 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis, é de R$132.  As principais 
hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 7,51% a.a. (nominal)
Crescimento salarial (a) 5,26% a.a. (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 3,20% a.a. (nominal)
Inflação de longo prazo 3,20% a.a. (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez Mercer Disability 
(a) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores 
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 
23 Transações com partes relacionadas:

2020

Descrição Ativo
Passivo 

Circulante

Passivo  
não circu-

lante

Transa-
ção/ 

resultado
Dividendos - 526 - -
Empresas do Grupo no país 780 5 - 8.598
Empresas do Grupo no exterior 644 83 - 437
Total 1.424 614 - 9.035

2019

Descrição Ativo
Passivo 

Circulante

Passivo  
não circu-

lante

Transa-
ção/ 

resultado
Dividendos - 298 - -
Diretoria - - - 2.089
Empresas do Grupo no país 658 5 - 9.532
Empresas do Grupo no exterior 624 29 - 46
Total 1.282 332 - 11.667
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro 2020 e 2019 bem 
como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios findos em 
31 de dezembro 2020 e 2019, relativas a operações com partes relacionadas, 
decorrem de transações entre a Distribuidora e outras partes relacionadas, 
conforme a seguir: Os saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, 
correspondem a: i) valores cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de 
despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado da Distribuidora 
e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedu-
tíveis, e ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional 
e gerencial na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na 
América Latina, conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank 
of New York Mellon em agosto de 2016. De acordo com as regras do Grupo, 
os valores são recebidos/liquidados até o final do mês subsequente ao mês 
de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), subsidiária do The 
Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, atua como 
gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. A ARX e 
sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não integram 
o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 de julho de 
2015, a Distribuidora e as empresas ARX, BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon 
Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. assi-
naram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o objetivo 
de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais 
que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos contratados, meios 
de produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros. De 
acordo com os termos do contrato, os custos e despesas arcados pela Parte 
Pagadora serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças 
mensais realizadas por meio de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o rateio de custos e despesas 
administrativas impactou o resultado da Distribuidora no montante de R$ 8.598 
(R$ 9.532 em 31 de dezembro de 2019). Em 31 de dezembro de 2020, a Distri-
buidora possuía saldos a receber de R$ 161 e R$ 17 referente ao contrato de 
rateio de custos e despesas administrativas com a ARX, e sua subsidiária BNY 
Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 132 e R$ 16 em 31 de 
dezembro de 2019). Durante o exercício de 2020, a Distribuidora manteve movi-
mentação em conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do 
mesmo conglomerado financeiro. Em 31 de dezembro de 2020, a Distribuidora 
apresentou um saldo no montante de R$ 157 (R$ 83 em 31 de dezembro de 
2019) no Banco, que encontra-se apresentado na rubrica “Disponibilidades” 
do balanço patrimonial. O rateio de custos e despesas administrativas com o 
BNY Mellon Banco S.A. gerou no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
saldos a pagar e a receber nos montantes de R$ 5 e R$ 443, respectivamente 
(R$5 e R$ 424 em 31 de dezembro de 2019). Remuneração de diretores e 
pessoal chave da Administração: Em 2019, o resultado de R$ 2.089 refere-se 
a reversões de provisão com gratificação acrescidos dos encargos referente 
ao exercício de 2018. Neste valor estão englobados benefícios de curto prazo, 
que correspondem a: (i) pro-labore pago à diretoria; (ii) gratificação e (iii) outros 
benefícios, como plano de saúde, plano dental, previdência privada e seguro 
de vida. Adicionalmente, o Grupo possui política de remuneração baseada em 
ações conforme divulgado na Nota Explicativa nº 15 e plano de previdência, 
conforme divulgado na Nota Explicativa nº 22. A partir de 2019, os Diretores 
alocados na Distribuidora foram transferidos para empresa do grupo, o BNY 
Mellon Banco. O efeito no resultado deve-se a gratificação anual, benefícios e aos 
honorários mensais pagos à diretoria durante o período que estavam alocados 
na DTVM. Controladora e parte controladora final: A controladora direta da 
Distribuidora é a BNY Mellon Participações Ltda. e a controladora final do Grupo 
é o The Bank of New York Mellon Corporation. Em 31 de dezembro de 2020, 
a Distribuidora possuía dividendos a pagar à Controladora direta no montante 
de R$ 526 (R$298 em 31 de dezembro de 2019). No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com sua controladora 
final como garantia de pagamento, em caso de execução, da fiança contratada 
junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto 
de Seguridade dos Correios, conforme Nota Explicativa nº 21-b. No exercício 
findo em 31dezembro de 2020, a Distribuidora pagou R$ 1.915 referente à 
comissão de fiança para sua Controladora final (R$ 1.708 em 31 de dezembro 
de 2019), registrado na rubrica “outras despesas administrativas”. Controlada 
direta: Em 31 de dezembro de 2020 a Distribuidora possuía o montante de 
R$ 2 a receber da sua controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., 
referente ao contrato de rateio de custos e despesas administrativas (R$ 3 em 
31 de dezembro de 2019). 24 Limite operacional (acordo da Basileia): As 
instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter patrimônio 
líquido mínimo de 8% para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019,dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exposições em ouro, 
moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional e às variações: 
cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço de ações classifi-
cadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções do BACEN. O 
conglomerado prudencial e o conglomerado financeiro estavam enquadrados 
nesse limite operacional em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
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Relatório do Comitê de Auditoria Bny Mellon - 2º Semestre de 2020
I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba o 
BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 4 (quatro) 
membros, que também exercem a função de diretores estatutários, um dos quais 
nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado Alvim, conforme 
definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo com o estabelecido 
em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualidade e integridade das 
demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e da DTVM, pelo cumpri-
mento das exigências legais e regulamentares, pela atuação, independência 
e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela 
qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração 
de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da 
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis 

pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análi-
ses. A KPMG Auditores Independentes é a empresa de auditoria independente 
contratada para o exame das demonstrações financeiras do Banco e da DTVM, 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas 
e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que 
representam potencial de risco mais elevado e para a avaliação dos sistemas 
de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma 
visão crítica da qualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. II – Res-
ponsabilidades: As responsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo 
com o estabelecido no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como 
no seu Estatuto, atualizado em 13/09/2019. III – Atividades desempenhadas 
pelo Comitê no período: Durante o 2º Semestre de 2020 o Comitê de Auditoria, 
no âmbito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se 

2 (duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio 
Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como 
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria. 
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. O Comitê 
mantém com os auditores externos um canal regular de comunicação para ampla 
discussão dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, 
de maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da inte-
gridade das demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram analisados 
aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração 
e entrega de relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento 
com a Administração.  Não foram identificadas situações que pudessem afetar a 
objetividade e a independência dos auditores externos. Os auditores menciona-
ram que os trabalhos de Auditoria foram efetuados de acordo com o planejamento 
estabelecido e com os padrões profissionais exigidos pelas normas brasileiras 
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Relatório do Comitê de Auditoria BNY Mellon – 2º Semestre de 2020 – Continuação
e internacionais de auditoria. Dentro deste contexto, a Auditoria ressaltou que 
foi considerado o ambiente de Controles Internos do BNY Mellon, com vistas à 
emissão de um relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras. Como 
resultado de seu trabalho os auditores externos emitiram relatórios de auditoria 
sobre as demonstrações do Banco, da DTVM e do Conglomerado Prudencial, os 
quais não continham ressalvas. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o 
volume e a qualidade das informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam 
sua opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras. V – Avaliação 
da Efetividade da Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões 
periódicas e da aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos 
ao exercício de 2020, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia 
positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria 
Interna. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho 
do Comitê, não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos que 
possam afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação da 
Efetividade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de Riscos: 
Os Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis pelo 
monitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos 
regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela corporação, tam-
bém participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com reporte 
permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, e que 

abrange diferentes áreas de controle, principalmente representadas pela 2ª linha 
de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento e gerenciamento 
do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga aceitável a qualidade 
dos sistemas de controles internos e administração de riscos do BNY Mellon. Em 
atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolução 3.198/04, a evidenciação 
das deficiências detectadas pelos sistemas de controles internos e pelas Audito-
rias externa e interna, se existentes, foram disponibilizados e discutidos por este 
Comitê, nas reuniões realizadas durante o semestre findo em 31 de Dezembro 
de 2020. VII – Avaliação da Qualidade das Demonstrações Contábeis: O 
Comitê analisou os procedimentos que envolvem o processo de preparação 
dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das notas explicativas e 
relatórios financeiros publicados em conjunto com as demonstrações contábeis 
consolidadas, os quais foram debatidos com a KPMG e com executivos da 
Organização. Foram examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas na 
elaboração das demonstrações contábeis. Verificou-se que estão de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. VIII – Descrição das Recomendações 
do Comitê: Todos os membros do Comitê integram a diretoria do BNY Mellon. 
As recomendações e temas debatidos foram feitos consensualmente por seus 
membros, inexistindo recomendações não acatadas. IX– Cumprimento da Le-
gislação, da Regulamentação e das Normas Internas: O Comitê de Auditoria 

considera que as atribuições e responsabilidades, assim como os procedimentos 
relativos à avaliação e monitoramento dos riscos legais estão definidos e conti-
nuam sendo praticados de acordo com as orientações corporativas. O Comitê, 
com base nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da 
Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Externa, conclui que 
não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e 
das normas internas que possam colocar em risco a continuidade da Organização. 
X – Ouvidoria: Em cumprimento a Resolução 4.433/15 do Banco Central do 
Brasil, o Relatório Semestral referente à Estrutura Organizacional da Ouvidoria (2º 
semestre de 2020) foi levado ao conhecimento deste Comitê. XI – Departamento 
Jurídico: O Departamento Jurídico também participa das reuniões do Comitê de 
Auditoria na figura de convidado, e atualiza seus membros e demais convidados 
com respeito às principais contingências e processos judiciais, administrativos 
e/ou arbitrais, que são relevantes para os negócios no Brasil, onde o Banco ou a 
DTVM figurem no polo passivo. XII – Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponde-
radas devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes 
do escopo da sua atuação, recomenda a aprovação das demonstrações contábeis 
do Banco e da DTVM, para a data-base de 31 de Dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2021.
EDUARDO ADRIANO KOELLE. PATRICIA FURTADO ALVIM.
CARLOS ALBERTO SARAIVA. MARCUS VINICIUS PEREIRA.

Relatório dos auditores independentes sobre às demonstrações financeiras
À Diretoria e aos acionistas da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Rio de Janeiro – RJ. Opinião: Examina-
mos as demonstrações financeiras da BNY Mellon Serviços Financeiros Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), que compre-
endem o balanço patrimonial em 31de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BNY Mellon Servi-
ços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de 
dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 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 re-
lação à BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., 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 res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 21.b às 
demonstrações financeiras, que descreve que a Distribuidora possui deman-
das judiciais, incluindo causa passiva de montante superior ao seu patrimônio 
líquido, a qual conta com carta fiança de sua controladora final. Nossa opi-
nião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-
tor: A Administração da Distribuidora é responsável por essas outras informa-
ções 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 rela-

tório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, consi-
derar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações 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 gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Distribuidora 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 Distribuidora ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 realiza-
da 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 perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos o entendi-
mento 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 
Distribuidora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Dis-
tribuidora 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 ob-
jetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempe-
nho 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 constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021
 KPMG Auditores Independentes Carlos José Aragão Lopes
 CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-109341/O-5



31Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 31 de março de 2021 Financeiro

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019  (Em milhares de Reais)

Banco Conglomerado Financeiro
2º semestre Exercício Exercício  2º semestre Exercício Exercício

de 2020 2020 2019  de 2020 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do semestre/exercícios antes do imposto de renda e 
contribuição social 42.061 87.633 57.470 77.049 165.700 106.238 
   Ajustes ao lucro líquido: 2.559 3.916 6.537 11.647 17.027 16.406 
  ( Reversão)/ Provisão para crédito de liquidação duvidosa (1) (11) - (179) (402) 61 
Depreciação e amortização 486 512 73 4.212 7.491 6.259 
Resultado de participação em controlada - - - 2.481 2.509 4.656 
Pagamento baseado em ações 2.124 3.490 6.475 2.863 4.930 7.342 
Perda na alienação de ativo - - - 145 189 (60)
Ajuste de avaliação atuarial - - - 2.237 2.468 (1.792)
Ajuste a valor justo TVM (50) (75) (11) (112) (158) (60)
Lucro líquido ajustado: 44.620 91.549    64.007 88.696 182.727 122.644 
Variação de ativos e passivos
   (Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários (15.841) (10.836)  (36.883) (55.292) (85.222) (88.777)
   (Aumento)/Redução em relações interfinanceiras - créditos vinculados (2.019) (4.514)    100 (2.019) (4.514) 100 
   (Aumento)/Redução em outros créditos - rendas a receber (2.185) (3.009)    (3.677) (4.297) (5.815) (12.199)
   (Aumento)/Redução em outros créditos - diversos 493 26.458 17.692 6.496 47.554 20.407 
   Aumento/(Redução) em depósitos à vista 207.586 40.595  392.792 207.492 40.521 393.042 
   Aumento/(Redução) em obrigações sociais e estatutárias 3.885 1.744 2.264 15.275 7.672 (2.564)
   Aumento/(Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias 800 (25.196) (17.236) (374) (43.648)  (22.025)
   Aumento/(Redução) em outras obrigações (604) 299 (314) (14.695) 5.074 15.272 
  Imposto de renda e contribuição social pagos (4.768) (28.091)    (20.245) (14.063) (51.520) (31.090)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 231.967 88.999  398.500 227.219 92.829 394.810 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado de uso (5.383) (5.383)    - (12.961) (16.020) (7.015)
Alienação de imobilizado de uso - - - (194) (189) 110 
Aquisição de intangível - - - (6.747)  (7.878) (2.346)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (5.383) (5.383)    - (19.902) (24.087) (9.251)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio (450) (450) (298) (976)  (976) (596)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (450) (450) (298) (976)  (976) (596)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 226.134 83.166  398.202    206.341 67.766 384.963 
Saldo no início do semestre/exercícios 357.555 500.523  102.321    423.426 562.001  177.038 
Saldo no fim do semestre/exercícios 583.689 583.689  500.523    629.767 629.767  562.001 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 226.134 83.166  398.202    206.341 67.766  384.963 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do pú-
blico em geral o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras individuais do BNY Mellon Banco S.A. e as 
demonstrações financeiras combinadas do Conglomerado Financeiro, elaboradas de acordo com as normas estabeleci-
das pela Lei das Sociedades por Ações,do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), 
referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Grupo BNY Mellon no Brasil: O Grupo BNY 
Mellon atua no Brasil desde 1997, com sua sede localizada na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, onde mantém estruturas 
de Banco Comercial e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A evolução do portfólio de serviços financeiros e 
as alterações na estrutura societária fortaleceram a imagem de uma empresa que se adapta às mudanças ocorridas no 
mercado e às necessidades de seus clientes com técnica e criatividade. Atualmente, o BNY Mellon no Brasil é um dos 
líderes em serviços financeiros prestando serviços de custódia e de administração fiduciária de fundos de investimento 
para gestores independentes associados à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais - e para uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e socie-
dades de capitalização. Em 31 de dezembro de 2020, possuía R$ 684 bilhões em ativos sob sua administração (em 31 
de dezembro de 2019 possuía 556 bilhões), dos quais R$675 bilhões estão custodiados no BNY Mellon Banco (em 31 
de dezembro de 2019 possuía R$ 533 bilhões). Grupo BNY Mellon no mundo: O BNY Mellon foi constituído em julho 
de 2007 a partir da fusão do The Bank of New York Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação 
dessas duas instituições financeiras tradicionais e ricas em história resultou em uma das empresas líderes em serviços 
financeiros no mundo. Juntas as duas instituições tornaram-se um dos líderes globais em administração e gestão de 
ativos, comprometido com excelência e alta performance de seus serviços. O BNY Mellon é uma empresa global de 
serviços financeiros focada em ajudar clientes a gerir ativos financeiros, presente em 35 países e mais de 100 mercados. 
O BNY Mellon é um dos líderes em serviços financeiros para instituições, corporações e pessoas físicas, oferecendo 
excelência em gestão de recursos e serviços para investimentos por meio de uma equipe global exclusivamente vol-
tada para o atendimento às necessidades de seus clientes. A empresa possui US$ 36 trilhões de ativos sob custódia 
e administração e US$ 1,8 trilhões de ativos sob sua gestão. BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of New 
York Mellon Corporation. Desempenho do Grupo no Brasil: (exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019).

Banco  Conglomerado Financeiro
2020 2019 2020 2019

Resultado e rentabilidade Resultado e rentabilidade
Lucro Líquido (em R$ mil) 47.396 31.356 Lucro Líquido (em R$ mil) 102.731 62.745
Desempenho Desempenho
Lucro por ação (1) 24,49 33,50 Índice de Basiléia (2) 70,02% 71,22%
Valor patrimonial por ação (1) 214,47 160,67
(1) - Não divulgamos Lucro por ação e valor patrimonial por ação do conglomerado, em virtude de as empresas serem 
controladas pela mesma Holding. (2)- O índice da Basiléia é aplicável somente ao Conglomerado Financeiro.

Banco  Conglomerado Financeiro
2020 2019 2020 2019

Balanço Patrimonial (em R$ mil) Balanço Patrimonial (em R$ mil)
Ativos totais 760.253 650.596 Ativos totais 1.145.995 952.479
Depósitos totais 502.361 461.766 Depósitos totais  502.204 461.683
Patrimônio líquido 200.761 150.400 Patrimônio líquido 445.915  336.920
Gerenciamento de risco - Visão geral: a) Risco operacional (Resolução CMN nº 4.557/17) - O departamento de 
Risk Management, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um processo de 
gerenciamento contínuo e integrado de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas, procedimentos, 
ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os riscos associados à Companhia. 
A estrutura de Risk Management é responsável por monitorar e desafiar os departamentos de negócios do BNY Mellon 
na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment – RCSA), 
e por também revisar os indicadores chave de riscos corporativos. A estrutura de Risk management foi implementada 

em conformidade com a Resolução CMN 4.557/17. b) Gestão de risco de mercado, liquidez e crédito (Resolução 
CMN n° 4.557/17) - A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, liquidez e crédito é proporcional à dimensão 
da exposição da Instituição a tais riscos, considerando-se a natureza das operações e a complexidade dos produtos 
e serviços do BNY Mellon no Brasil. A gestão é efetuada de forma centralizada, por área administrativa que mantém 
independência com relação à Tesouraria Corporativa. São mantidas políticas e procedimentos internos relacionados ao 
gerenciamento de tais riscos, incluindo o monitoramento, processos de documentação e escalação, que garantem que 
a Administração esteja ciente dos riscos e possa determinar um plano de ação eficaz, caso a exposição alcance níveis 
superiores às metas de risco ora estabelecidas. A Instituição se encontra então apta a atender às exigências referentes 
à estrutura de gerenciamento do risco de mercado, liquidez e crédito descritas na Resolução CMN nº 4.557/17. c) Geren-
ciamento de risco de capital (Resolução CMN nº4.557/17) - Em cumprimento à regulamentação do Banco Central do 
Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma Estrutura 
de Gerenciamento de Risco de Capital que tem como objetivo atender aos requisitos da Resolução nº 4.557/17 do Banco 
Central do Brasil, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de capital, devendo esta ser: compatível com o modelo 
de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos 
processos da instituição; proporcional à dimensão e à relevância da exposição aos riscos; adequada ao perfil de riscos 
e à importância sistêmica da instituição; capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições macroeconômicas e dos 
mercados em que a instituição atua. O gerenciamento de capital é realizado sob a coordenação do Diretor Financeiro, 
responsável pelo gerenciamento de capital perante o Banco Central do Brasil, sendo membro do Comitê de Auditoria, 
Comitê de Remuneração, Comitê de Ativos e Passivos, Comitê de Risco e Comitê de Gestão, bem como da Diretoria 
Estatutária do Grupo, estando apto a identificar fatores que possam impactar os níveis de capital, tomando as providências 
de escalação interna necessárias à manutenção dos níveis de capital requeridos à continuidade dos negócios do Grupo 
de acordo com os padrões internos e os padrões estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Fazem parte da estrutura 
de gerenciamento de capital, conjuntamente ao Diretor Financeiro, a Diretoria Estatutária e diversas áreas da Instituição, 
como Contabilidade, Fiscal, Jurídico, Financial Management Analysis, Auditoria Interna, Comitê Regional ALCO e Risk 
Management, que de forma integrada são responsáveis pela elaboração do plano de capital, partindo-se das projeções 
de receitas e despesas baseadas em indicadores e metas de crescimento do negócio e manutenção de um sistema de 
gerenciamento e monitoramento de risco contínuo. A Diretoria é responsável por analisar relatórios gerenciais sobre a 
adequação do capital, aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias, bem como o plano de capital 
e o plano de contingência de capital. A Diretoria deve assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura, os 
recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de gerenciamento de capital de forma independente, 
objetiva e efetiva, e que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital, fazendo constar no relatório 
de acesso público sobre a estrutura de gerenciamento de capital sua responsabilidade pelas informações divulgadas. 
Adicionalmente a Diretoria aprova a indicação do diretor responsável, a definição da estrutura organizacional, a Política 
institucional, os processos, procedimentos e sistemas necessários à efetiva implantação do gerenciamento de capital. 
Finalmente, aprova dividendos pagos e declarados aos acionistas, assegura que o gerenciamento de capital esteja 
em conformidade com níveis de apetite de risco definidos na RAS (Risk Apetite Statement), revisa e aprova políticas 
e procedimentos de teste de estresse, aprovando o plano de capital e revisando a robustez do processo de avaliação 
da adequação de capital. Por intermédio dessa estrutura, fica garantido o monitoramento e o controle efetivo do 
capital para fazer face aos riscos que a Instituição está sujeita. Os relatórios e políticas de gerenciamento de riscos 
estão disponibilizados, em sua íntegra, no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp. 
Ouvidoria: Para aprimorar as relações entre a Instituição e seus usuários, com pilares na transparência, sigilo e con-
fiabilidade no seu relacionamento, o BNY Mellon, disponibiliza um canal de comunicação com seus clientes e usuários 
dos produtos e serviços, este componente organizacional de ouvidoria encontra-se disponível no site: https://www.
bnymellon.com/br/pt/contact.jsp, na seção “Contato & Ouvidoria”. Sua estrutura atende às disposições estabelecidas 
na Resolução nº 4.433, de 23 de julho de 2017, do CMN. As informações detalhadas das estruturas implementadas 
estão consolidadas em relatórios públicos no site https://www.bnymellon.com/br/pt/institutional-information/index.jsp.  
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. 

A Administração

CONTINUA

 Banco 
Conglomerado 

Financeiro
Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 713.727 546.863 999.780 649.863 
Disponibilidades 5 188.680 43 191.055 364 
Aplicação Interfinanceira 
de liquidez 5 395.009 500.480 438.712 561.637 
Títulos e valores 
mobiliários 101.834 27.255 293.110 27.936 
Carteira própria 6 97.299 22.825 288.575 23.506 
Vinculados a 
compromissos de 
recompra 6 - - - - 
Vinculados à prestação de 
garantias 6 4.535 4.430 4.535 4.430 
Relações Interfinanceiras 7 6.356 1.842 6.356 1.842 
Pagamentos e 
Recebimentos a Liquidar - - - - 
Créditos vinculados - 
Depósitos no Banco 
Central 6.356 1.842 6.356 1.842 
Outros créditos   21.848 17.243 70.547 58.084 
Rendas a receber 8 12.675 9.666 41.785 35.970 
Diversos 9 9.173 7.588 28.941 22.695 
(-) Provisão para outros 
créditos de liquidação 
duvidosa 8 e 9 - (11) (179) (581)
Realizável a longo prazo 41.571 103.649 108.459 278.758 
Títulos e valores 
mobiliários 37.595 101.338 88.897 268.849 
Carteira própria 6 37.595 101.338 88.897 268.849 
Vinculados à prestação de 
garantias - -   - - 
Outros créditos   3.976 2.311 19.562 9.909 
Rendas a receber - -  - - 
Diversos 9 3.976 2.311 19.562 9.909 
Permanente 4.955 84 37.756 23.858 
Investimentos - - 4.597 7.106 
Participações em 
controladas no país 10 - - 2.991 5.500 
Outros investimentos 11 - - 1.758 1.758 
(-) Provisões para redução 
ao valor recuperável 11 - - (152) (152)
Imobilizado 12 4.955 84 22.652 13.273 
Outras imobilizações de uso 6.524 1.141 70.229 56.299 
Depreciações acumuladas (1.569) (1.057) (47.577) (43.026)
Intangível 13 - - 10.507 3.479 
Ativos intangíveis 972 972 21.744 13.866 
Amortizações acumuladas (972) (972) (11.237) (10.387)

Total 760.253 650.596 1.145.995 952.479 

Banco
Conglomerado 

Financeiro
Passivo Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante 559.436 500.168 643.656 554.063 
Depósitos 502.361 461.766 502.204  461.683 
Depósitos à Vista 14 502.361 461.766 502.204  461.683 
Outras obrigações   57.075   38.402  141.452 92.380 
Sociais e estatutárias 15 6.856 5.112 24.136 16.464 
Fiscais e previdenciárias 15 47.261   30.603 91.650 56.270 
Diversas 15 2.958 2.687   25.666 19.646 
Passivo não circulante 56 28   56.424 61.496 
Fiscais e previdenciárias 15 - - - 4.126 
Diversas 15 56 28   56.424 57.370 
Patrimônio líquido 200.761 150.400 445.915 336.920 
Capital 17 126.369   72.378  351.614 297.623 
De domiciliados no país 126.369   72.378  351.614 297.623 
Reservas de capital 21.172 17.682   35.387 30.457 
Reservas de lucros 17   53.266 60.311   59.562 61.880 
Ajuste ao valor justo de 
títulos e valores mobiliários

6 e 
17 (46) 29 (134)   24 

Ajuste de avaliação atuarial - - (514) (2.982)
Prejuízos Acumulados - - -  (50.082)
Total 760.253 650.596 1.145.995 952.479 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banco Conglomerado Financeiro
2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício

Nota 2020 2020 2019 2020 2020 2019
Receitas da intermediação financeira  7.071 18.476 18.917 9.892 25.650 30.957 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 19 7.071 18.476 18.917 9.892 25.650 30.957 
Despesas da intermediação financeira   (178) (401) (157)  (178) (401) (157)
Operações de captação no mercado 19  (178) (401) (157)  (178) (401) (157)
Resultado bruto da intermediação financeira   6.893 18.075 18.760 9.714 25.249 30.800 
Outras receitas (despesas) operacionais   35.848 70.615 40.366 68.077 141.615 77.034 
Receitas de prestação de serviços 20 70.224 131.156 100.151 218.719 417.952 322.251 
Despesas de pessoal 21 (19.412) (35.295) (40.100) (83.634)    (153.481)    (129.712)
Outras despesas administrativas 22 (7.699) (11.973) (9.444) (45.548) (85.704) (81.175)
Despesas tributárias (6.997) (13.292) (10.261) (17.173) (33.378) (26.437)
Resultado de participação em controladas 10 - -     - (2.481) (2.509) (4.656)
Outras receitas / (despesas) operacionais 23  (268)    19   20 (1.806) (1.265) (3.237)
Resultado operacional  42.741 88.690 59.126 77.791 166.864 107.834 
Resultado não operacional - -     -    (62) (107)   60 
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 42.741 88.690 59.126 77.729 166.757 107.894 
Imposto de renda e contribuição social  (19.137) (40.237) (26.114) (26.446) (62.969) (43.493)
Provisão para imposto de renda 16 (11.724) (23.465) (16.412) (23.462) (44.431) (27.107)
Provisão para contribuição social 16 (9.514) (18.388) (10.021) (15.437) (30.506) (16.705)
Ativo fiscal diferido 16 2.101 1.616 319 12.453 11.968 319 
Participações de administradores e empregados no lucro 26  (680) (1.057) (1.656)  (680) (1.057) (1.656)
Lucro líquido do semestre/exercícios 22.924 47.396 31.356 50.603 102.731 62.745 
Quantidade de ações 17 936.068 936.068 936.068 
Lucro por ação 24,49 50,63 33,50 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES  

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (Em milhares de Reais) 
 Banco  Conglomerado Financeiro 

2º Semestre Exercício 2º Semestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Lucro líquido do exercícios 22.924 47.396 31.356 50.603 102.731 62.745 
Resultados abrangentes
Variação líquida no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda (90) (131) (24) (191) (269)  (112)
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes 40 56 13 111 79  52 
Variação - efeito de remensuração - Plano de benefício definido - - - 4.144 4.113 (2.806)
Imposto de renda e contribuição social sobre outros resultados abrangentes - - - (1.907) (1.645) 1.014 
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de renda e contribuição social (50) (75) (11) 2.125 2.310            (1.852)
Resultado abrangente total 22.874 47.321 31.345 52.728 105.041 60.893 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores 22.874 47.321 31.345 52.728 105.041 60.893 
Acionistas não controladores -    -  - - -    - 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
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SAIBA MAIS EM
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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.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

CONTINUAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)

EMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de Reais)

BNY Mellon Banco S.A.
CNPJ nº 42.272.526/0001-70

CONTINUA

Banco
Reserva 

de capital
Reserva de 

lucros Ajuste de
Capital 

Realizado Outras Legal 
Espe-

cial 
avaliação 

patrimonial 
Lucros acu-

mulados Total  
Saldos em 1º de janeiro de 2019 72.378 11.207 1.830 27.423 40  - 112.878 
Aumento de capital - - - - -  - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  - - - - (11)  -  (11)
Transações de pagamento baseado em ações - 6.475 - - -  - 6.475 
Lucro líquido no exercício - - - - - 31.356 31.356 
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 1.568 - - (1.568) - 
Dividendos - - - - - (298) (298)
Reserva especial - - - 29.490 -   (29.490) - 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 72.378 17.682 3.398 56.913 29  - 150.400 
Mutações do exercício - 6.475 1.568 29.490 (11)  - 37.522 
Saldos em 1º de julho de 2020 72.378 19.048 3.398 56.913 4 24.472 176.213 
Aumento de capital 53.991 - - (53.991) -  - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  - - - - (50)  -  (50)
Transações de pagamento baseado em ações - 2.124 - - -  - 2.124 
Lucro líquido no semestre - - - - - 22.924 22.924 
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - 2.370 - - (2.370) - 
Dividendos - - - - - (450) (450)
Reserva especial - - - 44.576 - (44.576) - 

Saldos em 30 de dezembro de 2020 126.369 21.172 5.768 47.498 (46)  - 200.761 
Mutações do semestre 53.991 2.124 2.370 (9.415) (50)   (24.472) 24.548 
Saldos em 1º de janeiro de 2020 72.378 17.682 3.398 56.913 29  - 150.400 
Aumento de capital 53.991 - - (53.991) -  - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários  - - - - (75)  -  (75)
Transações de pagamento baseado em ações - 3.490 - - -  - 3.490 
Lucro líquido no exercício - - - - - 47.396 47.396 
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 2.370 - - (2.370) - 
Dividendos - - - - - (450) (450)
Reserva especial - - - 44.576 -   (44.576) - 

Saldos em 31 de dezembro de 2020 126.369 21.172 5.768 47.498 (46)  - 200.761 
Mutações do exercício 53.991 3.490 2.370 (9.415) (75)  - 50.361 

Conglomerado Financeiro
Reserva 

de capital
Reserva de 

lucros Ajuste de
Capital 

Realizado Outras Legal 
Espe-

cial 
avaliação 

patrimonial 
Lucros acu-

mulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 297.623 23.115 1.830 27.423 (1.106) (79.604) 269.281 
Aumento de capital - - - - - - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários - - - - (60) - (60)
Ajuste de avaliação atuarial - - - - (1.792) - (1.792)
Transações de pagamento baseado em ações - 7.342 - - - - 7.342 
Lucro líquido no exercício - - - - - 62.745 62.745 
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 3.137 - - (3.137) - 
Dividendos - - - - - (596) (596)
Reserva especial - - - 29.490 - (29.490) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 297.623 30.457 4.967 56.913 (2.958) (50.082) 336.920 
Mutações do exercício - 7.342 3.137 29.490 (1.852) 29.522 67.639 
Saldos em 1º de julho de 2020 297.623 32.524 6.350 56.913 (2.773) 663 391.300 
Aumento de capital 53.991 - - (53.991) - - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários - - - - (112) - (112)
Ajuste de avaliação atuarial - - - - 2.237 - 2.237 
Transações de pagamento baseado em ações - 2.863 - - - - 2.863 
Lucro líquido no semestre - - - - - 50.603 50.603 
Destinações do lucro:
Reserva Legal - - 3.754 - - (3.754) - 
Dividendos - - - - - (976) (976)
Reserva especial - - - 46.536 - (46.536) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 351.614 35.387 10.104 49.458 (648) - 445.915 
Mutações do semestre 53.991 2.863 3.754 (7.455) 2.125 (663) 54.615 
Saldos em 1º de janeiro de 2020 297.623 30.457 4.967 56.913 (2.958) (50.082) 336.920 
Aumento de capital 53.991 - - (53.991) - - - 
Ajuste ao valor justo de títulos e valores 
mobiliários - - - - (158) - (158)
Ajuste de avaliação atuarial - - - - 2.468 - 2.468 
Transações de pagamento baseado em ações - 4.930 - - - - 4.930 
Lucro líquido no exercício - - - - - 102.731 102.731 
Destinações do lucro:
Reserva legal - - 5.137 - - (5.137) - 
Dividendos - - - - - (976) (976)
Reserva especial - - - 46.536 - (46.536) - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 351.614 35.387 10.104 49.458 (648) - 445.915 
Mutações do exercício 53.991 4.930 5.137 (7.455) 2.310 50.082 108.995 

1 Contexto operacional: O BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”) iniciou suas opera-
ções bancárias em 19 de novembro de 2012, após a devida autorização do Banco 
Central do Brasil - BACEN, e está organizado sob a forma de banco comercial, de 
acordo com a Resolução nº 2.099/94 do BACEN, com suas atividades atualmente 
focadas na área de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários e de Tesouraria. O 
Banco tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias 
inerentes a um banco comercial. Anteriormente a essa data, o Banco era denomi-
nado de The Bank of New York Mellon Assessoria e Consultoria Ltda. e funcionava 
como um escritório de representação do The Bank of New York Mellon Corporation 
no Brasil. O Banco está localizado na Avenida Presidente Wilson, 231 - 4º andar, 
Rio de Janeiro, Brasil. 2 Entidades do Grupo: Estas demonstrações financeiras 
apresentam o Banco e o Conglomerado Financeiro, representado pelo combinado 
do Banco (instituição líder) e da BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora” ou “BNY Mellon DTVM”), cuja 
denominação será “Conglomerado Financeiro”. O Banco não detém participação 
acionária direta ou indireta na Distribuidora. A Distribuidora iniciou suas ativida-
des em 1997 e, assim como sua controlada BNY Mellon Administração de Ativos 
Ltda. (“Ativos”), presta serviços de administração e gestão de fundos e clubes 
de investimento, constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais 
definidos contratualmente das taxas de administração e performance devidas 
pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Em 31 de dezembro de 2020 
a Ativos não possuía fundos sob sua gestão. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
a BNY Mellon Participações Ltda. (“Holding”) detinha aproximadamente 100% 
das ações do Banco e da Distribuidora, sendo que seu controlador final é o The 
Bank of New York Mellon Corporation (“BNY Mellon Corporation”), empresa de 
capital aberto listada na bolsa de Nova York sob o símbolo BK e com sede em Nova 
Iorque. Seguem os valores do patrimônio líquido e do lucro líquido dos exercícios 
findos nas datas abaixo do Banco, da Distribuidora e do Conglomerado Financeiro: 

2020 2019
Patri-

mônio 
líquido

Lucro 
líquido

Patri-
mônio 
líquido

Lucro 
líquido

BNY Mellon Banco S.A. 200.761 47.396 150.400 31.356
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 245.154 55.335 186.520 31.389
Conglomerado Financeiro 445.915 102.731 336.920 62.745
A participação acionária da Distribuidora em sua controlada direta está apresen-
tada na Nota Explicativa nº10. 3 Base de elaboração das demonstrações finan-
ceiras: As demonstrações financeiras individuais e do Conglomerado Financeiro 
são de responsabilidade da sua Administração e foram elaboradas com observân-
cia das práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo BACEN. Na preparação das demonstrações financeiras combi-
nadas do Conglomerado Financeiro foram adotados os critérios para combinação 
definidos no Capítulo 1, Seção 21 do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional - COSIF no que se refere à elaboração e apresentação de 
demonstrações do Conglomerado Financeiro. Essas demonstrações financeiras, 
além de apresentar o Banco individualmente, também foram elaboradas com o 
objetivo de apresentar o Conglomerado Financeiro do BNY Mellon Banco S.A. e 
são conduzidas no contexto do conjunto de entidades integrantes do Conglome-
rado Financeiro, as quais atuam integradamente no mercado financeiro, utilizando-
se de uma mesma estrutura operacional, para os exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2020 e 2019, conforme os requisitos do COSIF estabelecido pelo 
BACEN. Na elaboração destas demonstrações financeiras Individuais e do Con-
glomerado Financeiro, as empresas levaram em consideração a aplicação das 
disposições da Lei 6.404/76, incluindo as alterações introduzidas pela Lei nº 
11.638/07 e pela Lei nº11.941/09, assim como as normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram homologadas pelo BACEN até o 
momento. Conforme artigo 34 §4º , da resolução BCB nº 2 de 12 de agosto de 2020, 
as instituições financeiras devem evidenciar na apresentação das notas explica-
tivas os resultados recorrentes e não recorrentes de forma segregada. Conforme 
definido na Resolução, considera-se resultado não recorrente o resultado que não 
esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas 
da instituição, e não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios 
futuros. Com base nesse conceito as empresas do Conglomerado Financeiro, 
consideraram como resultado não recorrentes, os seguintes itens: • Resultados 
não operacionais, registrados nas rubricas 7.3 –Receitas não operacionais e 8.3 
- (-) Despesas não operacionais do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (Cosif); • Erros Operacionais; • Provisões e despesas com 
contingencias; • Despesas ocasionadas pelo cenário de Covid, ou outro evento 
extraordinário. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras 
foi dada pela diretoria em 29 de março de 2021. 4 Base de preparação e principais 
práticas contábeis: a. Apuração de resultado - As receitas e despesas são re-
conhecidas pelo regime de competência. b. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de 
Reais. O Real é a moeda funcional das empresas do Conglomerado Financeiro. 
Todas as informações financeiras apresentadas em milhares de Reais foram ar-
redondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
c. Estimativas contábeis - A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, requer que a Administração use de julga-
mento na determinação e registro de estimativas contábeis. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As empresas 
do Conglomerado Financeiro revisam as estimativas e premissas pelo menos 
semestralmente, na data da apresentação das demonstrações financeiras. d. 
Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional das empresas do Conglomerado Financeiro 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras, na data de apresentação, são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As 
diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas 
no resultado. e. Aplicações interfinanceiras de liquidez - As aplicações interfi-
nanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço e deduzido de eventuais provisões para 
desvalorização, quando aplicável. Os rendimentos auferidos nesta operação estão 
reconhecidos e apresentados no resultado na rubrica “Receitas da Intermediação 
Financeira - Resultado de operações com títulos e valores mobiliários” e “Despesas 
da Intermediação Financeira - Resultado de operações com títulos e valores mo-
biliários”, quando aplicável. Essas operações são consideradas equivalentes de 
caixa, cujos vencimentos considerando a data da efetiva aplicação são inferiores 
a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, sendo utili-
zados pela administração para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo. f. Títulos e valores mobiliários - Os títulos e valores mobiliários são ava-
liados e classificados com base nos critérios estabelecidos pela Circular nº 3.068/01 
do BACEN, e são enquadrados entre as seguintes categorias: (i) Títulos mantidos 
para negociação: Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de 
serem ativa e frequentemente negociados, que são ajustados pelo valor justo, 
sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida do resultado do exercício. (ii) 
Títulos mantidos até o vencimento: Na categoria títulos mantidos até o venci-
mento, devem ser registrados os títulos e valores mobiliários, exceto ações não 
resgatáveis, para os quais haja intenção e capacidade financeira da empresa de 
mantê-los em carteira até o vencimento e devem ser avaliados pelos respectivos 
custos de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais devem impac-
tar o resultado do exercício. (iii) Títulos disponíveis para venda: Títulos e valores 
mobiliários que não se enquadram nas demais categorias, e que são ajustados 
pelo valor justo, sendo estes ajustes contabilizados em contrapartida à conta 
destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de avaliação patrimonial”, 
líquidos dos correspondentes efeitos tributários. O valor justo é calculado com base 
em cotação de preços de mercado. g. Demais ativos circulantes - Os demais 
ativos circulantes são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quan-
do aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata dia), 
deduzidos das correspondentes rendas de realização futura e/ou provisões para 

perdas, quando aplicável. h. Provisão para outros créditos de liquidação du-
vidosa - A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa vem sendo cons-
tituída por valor considerado suficiente pela administração para fazer face e 
eventuais perdas, sobre os valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os 
percentuais de probabilidade de perda definidos pela política global do BNY Mellon 
Corporation para essa estimativa, que variam entre 20% (para valores vencidos 
entre 181 e 365 dias), 40% (para valores vencidos de 366 até 730 dias) e 100% 
(para valores vencidos há mais de 730 dias), podendo ser complementada se 
necessário. i. Permanente - (i) Investimentos: A participação em empresa con-
trolada, por parte da Distribuidora, é representada em 31 de dezembro de 2020 e 
2019 por aproximadamente 100% do capital da BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda., avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Os outros investi-
mentos, representados por participação na companhia Galgo Sistemas de Infor-
mações S.A., títulos patrimoniais do Gávea Golf and Country Club do Rio de Ja-
neiro e cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais, estão avaliados ao custo, deduzidos das 
perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. (ii) Imobilizado: O 
imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação 
acumulada, a qual é calculada pelo método linear à taxas que levam em conside-
ração o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, e perdas de redução ao 
valor recuperável (“impairment”) acumuladas, quando aplicável. Atualmente, a 
taxa de depreciação aplicada para instalações, móveis e equipamentos de uso é 
de 10% ao ano e, para sistemas de comunicação, sistemas de processamento de 
dados e de transporte é de 20% ao ano. (iii) Intangível: O intangível é composto 
por softwares adquiridos de terceiros e desenvolvidos internamente, sendo men-
surado pelo custo de aquisição, deduzido de amortização acumulada e, perdas 
por redução ao valor recuperável (“impairment”) acumulada, quando aplicável. j. 
Redução do valor recuperável de ativos (“Impairment”) - De acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
aprovado pela Resolução da CMN nº 3.566, de 29 de maio de 2008, se, com base 
na análise da Administração, o valor contábil dos ativos das empresas do Conglo-
merado Financeiro excedem o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda 
por impairment no resultado. k. Passivos circulantes - Os passivos circulantes 
são demonstrados pelos valores das obrigações conhecidas ou calculáveis na 
data do balanço, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetá-
rias incorridas (em base pro rata dia). l. Benefícios a empregados - (i) Planos de 
contribuição definida: Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios 
pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entida-
de separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou cons-
trutiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de 
pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios 
a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados 
pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como 
um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução 
em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para 
um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses após 
o final do período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos seus 
valores presentes. (ii) Planos de Benefício definido: Um plano de benefício 
definido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição 
definida. A obrigação líquida das empresas do Conglomerado Financeiro quanto 
aos planos de pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada 
plano por meio da estimativa do valor do benefício futuro que os empregados au-
feriram como retorno pelos serviços prestados no período atual e em períodos 
anteriores; aquele benefício é descontado ao seu valor presente. Quaisquer custos 
de serviços passados não reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos 
do plano são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado na data 
de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de pri-
meira linha e cujas datas de vencimento se aproxime das condições das obrigações 
das empresas do Conglomerado Financeiro e que sejam denominadas na mesma 
moeda na qual os benefícios têm expectativa de serem pagos. O cálculo é reali-
zado anualmente por um atuário qualificado pelo método de crédito unitário proje-
tado. Quando o cálculo resulta em um benefício para as empresas do Conglome-
rado Financeiro, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos 
de serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econô-
micos disponíveis na forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras 
contribuições ao plano. Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, 
consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam 
a qualquer plano nas empresas do Conglomerado Financeiro. Um benefício eco-
nômico está disponível às empresas do Conglomerado Financeiro se ele for rea-
lizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos passivos do plano. Quando 
os benefícios de um plano são incrementados, a porção do benefício aumentado 
relacionada ao serviço passado dos empregados é reconhecida no resultado pelo 
método linear ao longo do período médio até que os benefícios se tornem direito 
adquirido (vested). Na condição em que os benefícios se tornem direito adquirido 
imediatamente, a despesa é reconhecida imediatamente no resultado. As empre-
sas do Conglomerado Financeiro reconhecem todos os ganhos e perdas atuariais 
resultantes de planos de benefício definido no resultado, quando aplicável. (iii) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incor-
ridas como despesas conforme o serviço relacionado é prestado. O passivo é re-
conhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinhei-
ro ou participação nos lucros de curto prazo, se as empresas do Conglomerado 
Financeiro têm uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função 
de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada 
de maneira confiável. m. Transações de pagamento baseado em ações - De 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10 R1 - Pagamento baseado em 
ações, aprovado pela Resolução do CMN nº 3.989, de 30 de junho de 2011, o 
valor justo de benefícios de pagamento baseado em ações é reconhecido na data 
de outorga, como despesas de pessoal, com um correspondente aumento no 
patrimônio líquido, pelo período em que os empregados adquirem incondicional-
mente o direito aos benefícios. O valor reconhecido como despesa é ajustado para 
refletir o número de ações para o qual existe a expectativa de que todas as condi-
ções requeridas nos planos de remuneração dos diretores das empresas do 
Conglomerado Financeiro serão atendidas, de tal forma que o valor finalmente 
reconhecido como despesa seja baseado no número de ações que realmente 
atendem às condições do serviço e condições de aquisição não de mercado na 
data em que os direitos ao pagamento são adquiridos (vesting date). Para benefí-
cios de pagamento baseados em ações com condição não adquirida (non-vesting), 
o valor justo na data de outorga do pagamento baseado em ações é medido para 
refletir tais condições e não há modificação para diferenças entre os benefícios 
esperados e reais, quando aplicável. n. Provisões - Uma provisão é reconhecida, 
em função de um evento passado, se as empresas do Conglomerado Financeiro 
têm uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira con-
fiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obriga-
ção. o. Capital social - O capital social das empresas do Conglomerado Financei-
ro é composto por ações ordinárias, que são classificadas como patrimônio líquido. 
Os dividendos mínimos obrigatórios das empresas do Conglomerado Financeiro, 
conforme definido em estatuto social, são reconhecidos como passivo no final do 
exercício. p. Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda cor-
rente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A provisão 
para contribuição social corrente e diferida foram calculadas à alíquota de 15% 
sobre o lucro antes do imposto de renda. A partir de março de 2020, a provisão 
para contribuição social corrente e diferida, referente ao Banco, passaram a ser 
calculadas à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda. Adicional-
mente é considerada a compensação de prejuízo fiscal acumulado e base de 
cálculo negativa de contribuição social limitada a 30% dos rendimentos tributáveis. 
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos das empresas do Conglomerado Financei-
ro para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação 
e sobre os prejuízos fiscais de imposto de renda e sobre a base negativa de con-

tribuição social sobre o lucro líquido. q. Receita de prestação de serviços - O 
Banco presta, substancialmente, serviços de custódia de títulos e valores mobiliá-
rios a fundos de investimento constituídos no Brasil, fazendo jus a percentuais, 
definidos contratualmente, da taxa de custódia devida pelos respectivos fundos 
de investimento. A taxa de custódia é gerada de acordo com um percentual fixo e/
ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investimentos, e re-
conhecida na medida da prestação dos serviços. A Distribuidora é administradora 
de fundos e carteiras de investimento cujos contratos de prestação de serviços 
foram firmados com os respectivos gestores. A Distribuidora também presta ser-
viços de administração de carteiras de investimentos de companhias abertas, 
serviços de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita auferida 
com a prestação desses serviços é calculada sobre percentual definido em con-
trato, da taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de fundo 
de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. r. Lucro por 
ação - O lucro por ação é calculado com base na quantidade de ações em circu-
lação nas datas dos balanços. s. Principais práticas adotadas na combinação 
- Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas e despesas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações finan-
ceiras do Conglomerado Financeiro.  t. Processo de convergência às normas 
internacionais - Em aderência ao processo de convergência com as normas in-
ternacionais de contabilidade, para fins de referência, algumas normas emitidas 
pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras, aprovadas 
pelo CMN, estão apresentadas a seguir:

CPC Assunto
Resolução 

CMN

01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 

de Erro
4.007/11

33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15
02 - R2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 

demonstrações financeiras
4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
O CPC 00-R1- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro foi revogado e o atual CPC 00-R2 - Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro ainda não foi aprovado pelo CMN. Não obstante a adoção do 
processo de convergência, uma série de novas normas ou alterações nas normas 
internacionais e interpretações se tornaram efetivas para exercícios iniciados em 
e após 1º de janeiro de 2019. Abaixo apresentamos um breve resumo da principal 
norma internacional, IFRS 16, que ainda não foi aprovada pelo BACEN. IFRS 16 
– Arrendamento (CPC 06 R2) - A IFRS 16, determina que, para grande parte dos 
arrendamentos, o arrendador passe a registrar um ativo identificado, bem como 
o passivo relacionado. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as 
mudanças decorrentes da adoção desse normativo,quando  aprovadas pelo BA-
CEN,impactarão a forma de reconhecimento dos contratos das salas comerciais 
atualmente existentes no Conglomerado Financeiro.  5 Caixa e equivalentes de 
caixa: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as composições de caixa e equivalen-
tes de caixa do Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas:

Banco
2020 2019

No início do exercício
Disponibilidades 43 831
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 500.480 101.490
No final do exercício
Disponibilidades 188.680 43
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 395.009 500.480

Conglomerado Financeiro
2020 2019

No início do exercício
Disponibilidades 364 1.026
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 561.637 176.012
No final do exercício
Disponibilidades 191.055 364
Aplicações interfinanceiras de liquidez (*) 438.712 561.637

(*) As aplicações interfinanceiras de liquidez (aplicações no mercado aberto, apli-
cações em depósitos interfinanceiros e em moeda estrangeira) caracterizam por 
operações com vencimento em até 90 dias, configurando equivalente de caixa. 
6 Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários, registrados nas 
categorias de “Disponíveis para venda” e suas respectivas faixas de vencimento 
estão assim classificados:

Banco
2020 2019

Ven-
ci-

men-
to

Custo 
corrigi-

do
Valor 
justo

Ga-
nhos 

não 
reali-

zados

Custo 
corrigi-

do
Valor 
justo

Ga-
nhos 

não 
reali-

zados
Vinculados à 
prestação de garantia
Fundo de Investimento 
Liquidez Câmara 4.535 4.535 - 4.430 4.430 -
Total 4.535 4.535 - 4.430 4.430 -
Títulos disponíveis para 
venda
Letras Financeiras do 
Tesouro- LFT (a)

Até 1 
ano 97.323 97.299 (24) 22.825 22.825 -

Após 
1 ano 37.654 37.595 (59) 101.290 101.338 48

Total 134.977 134.894 (83) 124.115 124.163 48
Efeito tributário - - 37 - - (19)
Efeito líquido no 
patrimônio líquido (b) - - (46) - - 29

Conglomerado Financeiro
2020 2019

Ven-
ci-

men-
to

Custo 
corrigi-

do
Valor 
justo

Ga-
nhos 

não 
reali-

zados

Custo 
corrigi-

do
Valor 
justo

Ga-
nhos 

não 
reali-

zados
Vinculados à 
prestação de garantia
Fundo de Investimento 
Liquidez Câmara 4.535 4.535 - 4.430 4.430 -
Total 4.535 4.535 - 4.430 4.430 -
Títulos disponíveis 
para venda
Letras Financeiras do 
Tesouro LFT (a)

Até 1 
ano 288.611 288.575 (36) 23.506 23.506 -
Após 
1 ano 89.090 88.897 (193) 268.809 268.849 40

Total 377.701 377.472 (229) 292.315 292.355 40
Efeito tributário - - 95 - - (16)
Efeito líquido no 
patrimônio líquido (b) - - (134) - - 24
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(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional, que 
possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela SELIC. (b) Os ganhos não 
realizados dos títulos registrados na categoria de Disponíveis para venda são 
reconhecidos no patrimônio líquido, em conta denominada “Ajuste ao valor justo 
de títulos e valores mobiliários”, líquidos dos correspondentes efeitos tributários, 
quando aplicável. 7 Relações interfinanceiras: As relações interfinanceiras do 
Banco e do Conglomerado Financeiro estão assim classificadas: 
Ativo 2020 2019
Créditos vinculados - Banco Central
 Outros depósitos - Exigibilidade microcrédito 6.356 1.842 
Total 6.356 1.842 
 8 Rendas a receber: 2020 2019

Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Taxa de administração - carteiras 
administradas/fundos de investimento - 25.200 - 21.988
Taxa de administração - fundos offshore - 3.750 - 4.167
Rendas a receber - serviços prestados (a) 11.979 11.979 8.874 8.874
Valores a receber - empresas do grupo (b) 696 856 792 941
Total de rendas a receber 12.675 41.785 9.666 35.970
(-) Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa (c) - (178) (11) (477)
Ativo circulante 12.675 41.785 9.666 35.970
(a) Referem-se aos valores a receber no Banco, decorrentes da prestação de 
serviços de custódia de títulos e valores mobiliários aos fundos de investimento 
administrados pela Distribuidora, conforme contrato de prestação de serviço 
de custódia qualificada, que determina um percentual mensal fixo e/ou variável 
sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos custodiados. (b) Rendas a receber 
do The Bank of New York Mellon, empresa do grupo no exterior, referente ao 
suporte operacional e gerencial de prestação de serviço de Administração de 
Fundos de Investimentos e Custódia Internacional de clientes da América Latina 
e rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas no resultado do Banco 
e do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente, conforme descrito na 
Nota Explicativa nº 27. (c) As empresas do Conglomerado Financeiro possuem 
provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, que foi constituída sobre os 
valores vencidos há mais de 180 dias, respeitando os percentuais de probabilidade 
de perda definidos pela política contábil do BNY Mellon Corporation, conforme 
descrito na Nota Explicativa nº 4h. Esta provisão, nos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, leva em consideração a melhor 
estimativa de recuperabilidade desses valores, realizada pela Administração. 9 
Outros créditos-Diversos:

2020 2019

Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro Banco

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Imposto de renda e contribuição social a 
compensar 9.082 25.100 7.424 17.353
Ativo Fiscal Diferido (Nota Explicativa nº16) 3.964 14.717 2.311 4.303
Adiantamentos a funcionários 34 412 94 447
Depósitos judiciais - COFINS exigibilidade 
suspensa (Nota Explicativa nº 24) - 2.141 - 2.141
Depósitos judiciais - Outros 12 2.704 - 3.465
Despesas antecipadas (a) - 2.390 4 3.607
Devedores diversos - País (b) 52 368 27 621
Valores a receber – empresas do grupo no 
exterior (c) - 484 - 475
Valores a receber – empresas do grupo no 
pais (c) 5 180 5 151
Outros - 7 34 41
Total 13.149 48.503 9.899 32.604
(-) Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa (b) - (1) - (104)
Ativo circulante 9.173 28.941 7.588 22.695
Ativo realizável a longo prazo 3.976 19.562 2.311 9.909
 (a) O saldo em 2020 refere-se, substancialmente, a seguros e suporte técnico de 
equipamentos cujo montante de despesa a apropriar é de R$ 1.546 (31 de dezembro 
de 2019: R$ 2.756), e contrato de fiança com montante de despesa a apropriar de 
R$ 844 (31 de dezembro de 2019: R$ 847).  (b) No Conglomerado Financeiro, os 
valores a receber de fundos administrados pela Distribuidora, referentes a despesas 
pagas por conta e ordem destes fundos, de cartório, jurídico, CETIP, entre outras. A 
Distribuidora realiza certos pagamentos em nome dos fundos e consequentemente, 
reconhece um contas a receber para fins de ressarcimento dessas despesas, sendo 
contabilizada em contas de ativo e baixadas no momento que esses valores são 
reembolsados. (c) Valores a receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil 
e no exterior, referentes ao rateio de despesas do grupo, que são reconhecidas 
no resultado da Distribuidora e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota 
Explicativa n° 27. 10 Participação em controlada: Em 31 de dezembro de 2020 
e 31 de dezembro de 2019, a Distribuidora possuía investimentos na controlada 
BNY Mellon Administração de Ativos (“Ativos”), conforme apresentado abaixo:

2020 2019

Ban-
co

Conglo-
merado 

Financeiro
Ban-

co

Conglo-
merado 

Financeiro
Capital social - 6.131 - 6.131
Quantidade de cotas - 9.999 - 9.999
Percentual de participação aproximado - 100% - 100%
Patrimônio líquido - 2.991 -  5.500 
Prejuízo dos exercícios (a) - (2.509) - (4.656) 
Investimento - Participação na controlada - 2.991 -  5.500 
Resultado de equivalência patrimonial - (2.509) - (4.656) 

A controlada BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. fazia a gestão da carteira 
de alguns fundos de investimento administrados pela Distribuidora e era remune-
rada por meio da taxa de administração e a taxa de performance desses fundos. 
Em maio de 2016, a controlada transferiu a gestão da carteira desses fundos 
para a Distribuidora e, atualmente, não possui nenhum fundo sob sua gestão. 
(a) Considerando o papel desempenhado na qualidade de gestora de fundos de 
investimento, a controlada Ativos foi incluída como acusada em processo admi-
nistrativo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no 
qual foi condenada ao pagamento de multa no valor histórico de R$ 7.200, tendo 
impacto significativo no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Em outubro de 2020, houve a liquidação do valor de R$ 7.886, provisionado nos 
livros da Ativos, em razão de decisão proferida pelo Conselho de Recursos do 
Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) que manteve a condenação ao pagamento 
de multa em processo administrativo sancionador iniciado pela Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), que apurava a atuação na Ativos na gestão de fundo de 
investimento. 11 Outros investimentos: A composição de outros investimentos, 
por parte da Distribuidora, em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 
está assim apresentada:  

2020 2019

Ban-
co

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Ban-
co

Conglo-
merado 

Finan-
ceiro

Títulos patrimoniais:
Galgo Sistema de Informações S.A. (a) - 1.752 - 1.752 
(-) Provisão para redução ao valor recuperável - (152) -  (152)
Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais - Anbima - 6 - 6 
Total - 1.606 - 1.606
 (a) O investimento no projeto Galgo correspondia a um condomínio, onde 14 
instituições do mercado financeiro e de capitais participaram, com a finalidade de 
desenvolver um sistema que integre as instituições financeiras, padronizando e 
centralizando a transferência de informação entre as prestadoras de serviço de 
administração de recursos, controladoria, custódia, distribuição e negociação de 
ativos, de maneira ágil e confiável. Em dezembro de 2015 foi deliberada a constitui-
ção de uma empresa, denominada Galgo S.A., para receber e operacionalizar tal 
sistema, sendo definido um valor de integralização das ações definido pelo laudo 
de avaliação do sistema Galgo. Em Assembleia Geral de Constituição realizada 
em 1º de julho de 2016 foi deliberada a constituição da sociedade Galgo Sistemas 
de Informações S.A., e aprovada integralização e subscrição do capital social em 
moeda corrente nacional, no montante de R$280 para cada condômino, o qual foi 
integralizado pela Distribuidora em 24 de junho de 2016. Em ato contínuo foi reali-
zada Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o aumento de capital social da 
sociedade, o qual foi subscrito e integralizado na mesma data, pelo valor apurado 
no laudo de avaliação do sistema Galgo, no montante de R$ 22.083, cuja partici-
pação da Distribuidora equivale a R$ 1.752 (6,6667%). Em fevereiro de 2017, foi 
emitido um novo laudo de avaliação do Sistema Galgo e com base nessa avaliação 
foi reconhecido uma despesa por impairment no montante de R$ 152. O método 
utilizado para avaliação da Galgo S.A. foi a metologia do fluxo de caixa descontado 
(FCD). Essa metodologia é baseada na teoria financeira de que o valor do ativo é 
reflexo dos benefícios futuros (fluxo de caixa) trazido a valor presente por uma taxa 
de desconto. Em fevereiro de 2019, foi divulgado através de um memorando da 
Administração o posicioanamento da Diretoria da Galgo S.A. quanto a avaliação 
do indicativo de impairtment. Assim como em 2017, o posicionamento da Diretoria 
é de que não há indicativo de “impairment” do Sistema Galgo para companhia em 
31 de dezembro de 2018. Em janeiro e agosto de 2020, foram emitidos novos 
laudos de avaliação econômico-financeira da empresa Galgo S.A., e não houve 

indicativo de perda ao valor recuperável do ativo. 12 Imobilizado de uso: A composição do imobilizado de uso, líquido das depreciações acumuladas e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2020 e 2019,está assim apresentada:

Banco - 2020
Taxa 
a.a Custo inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-) Custo final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
exercício Saldo Final

Equipamentos de processamento de dados 20% 930 5.383 - - 6.313 (913) (494) 4.906
Móveis e Equipamentos 10% 37 - - - 37 (37) - -
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 174 - - - 174 (107) (18) 49
Total 1.141 5.383 - - 6.524 (1.057) (512) 4.955

Banco -  2019
Taxa 
a.a Custo inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-) Custo final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
exercício Saldo Final

Equipamentos de processamento de dados 20% 930 - - - 930 (862) (51) 17
Móveis e Equipamentos 10% 37 - - - 37 (32) (5) -
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 174 - - - 174 (90) (17) 67
Total 1.141 - - - 1.141 (984) (73) 84

Conglomerado Financeiro - 2020
Taxa 
a.a

Custo 
inicial Adições Baixa

Transferência 
(+) / (-) Custo Final

Depreciação 
acumulada

Depreciação 
exercício Baixa Saldo Final

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 10.404 - (71) 717 11.050 (8.217) (1.278) 67 1.623
Moveis e Equipamentos 10% 7.432 - (1.296) 1.028 7.164 (6.657) (418) 1.252 1.341
Equipamentos de comunicação 20% 6.613 - (169) 4.943 11.387 (3.595) (1.506) 168 6.453
Equipamentos de processamento de dados 20% 29.334 5.484 (749) 5.336 39.405 (23.846) (3.219) 749 13.090
Veículos 20% 1.005 - 194 - 1.199 (711) (221) (145) 122
Ativo Fixo em Curso - 1.511 10.537 - (12.024) 24 - - - 23
Total 56.299 16.021 (2.091) - 70.229 (43.026) (6.642) 2.091 22.652

Conglomerado Financeiro - 2019

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferência 

(+) / (-) Custo final
Depreciação 

acumulada
Depreciação 

exercício Saldo Final
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10% 9.824 - - 580 10.404 (7.094) (1.123) 2.187 
Moveis e Equipamentos 10% 7.436 - (4) - 7.432 (6.017) (640) 775
Equipamentos de comunicação 20% 5.538 - (24) 1.099 6.613 (2.383) (1.212) 3.018
Equipamentos de processamento de dados 20% 24.496 - (80) 4.918 29.334 (21.992) (1.854) 5.488
Veículos 20% 1.199 - (194) - 1.005 (639) (72) 294
Ativo Fixo em Curso - 1.093 7.015 - (6.597) 1.511 - - 1.511
Total 49.586 7.015 (302) - 56.299 (38.125) (4.901) 13.273
Os valores contábeis dos ativos imobilizados das empresas do Conglomerado Financeiro foram avaliados pela Administração para fins de apresentação das de-
monstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 e 2019 e não houve indicação de redução ao valor recuperável (impairment). A Carta Circular 3.941 de 22 de 
março de 2019 criou e excluiu rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro de ativo imobilizado de uso, 
com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Os saldos relativos a ativo imobilizado de uso registrados em títulos ou subtítulos contábeis diversos dos criados pela 
referida Carta Circular foram reclassificados para as adequadas rubricas contábeis, observando a natureza da operação. 13 Ativo intangível: A composição do ativo 
intangível, líquido das amortizações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável, em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, está assim apresentada: 

Banco - 2020

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferência 

(+) / (-) Custo final
Amortização 

acumulada
Amortização 

Exercício
Saldo 
Final

Software 20% 972    - - - 972 (972) - -
Total 972 - - - 972 (972) - -

Banco - 2019

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferência 

(+) / (-) Custo final
Amortização 

acumulada
Amortização 

Exercício
Saldo 
Final

Software 20% 972    - - - 972 (972) - -
Total 972 - - - 972 (972) - -

Conglomerado Financeiro - 2020

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferência 

(+) / (-) Custo final
Amortização 

acumulada
Amortização 

Exercício
Saldo 
Final

Software 20% 11.520 - - 1.127 12.647 (10.387) (850) 1.410
Ativo Intangível em Curso 2.346 7.878 - (1.127) 9.097 - - 9.097
Total 13.866 7.878 - - 21.744 (10.387) (850) 10.507

Conglomerado Financeiro - 2019

Taxa a.a Custo inicial Adições Baixa
Transferência 

(+) / (-) Custo final
Amortização 

acumulada
Amortização 

Exercício
Saldo 
Final

Software 20% 11.520 - - - 11.520 (9.419) (968) 1.133
Ativo Intangível em Curso 142 2.346 - (142) 2.346 - - 2.346
Total 11.662 2.346 - (142) 13.866 (9.419) (968) 3.479
Os valores contábeis dos ativos intangíveis da Distribuidora foram avaliados pela 
Administração para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, e não houve indicação de redução ao valor recuperável 
(impairment). A Carta Circular 3.940 de 22 de março de 2019 criou e excluiu rubricas 
contábeis no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) 
para registro de ativos intangíveis, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. Os 
saldos relativos a ativos intangíveis registrados em títulos ou subtítulos contábeis 
diversos dos criados pela referida Carta Circular foram reclassificados para as 
adequadas rubricas contábeis, observando a natureza da operação. 14 Depósitos: 

2020 2019

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Depósitos à vista 502.361 502.204 461.766 461.683 
15 Outras obrigações: O saldo de outras obrigações, apresentado no balanço 
em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, para o Banco e o Conglo-
merado Financeiro, é composto pelas seguintes rubricas de contas:
a. Sociais e estatutárias 2020 2019

Banco
Conglomera-

do Financeiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Dividendos a pagar 450 976 298 596
Provisão para participação nos 
lucros e Gratificações a pagar 3.530 20.284 1.834 12.888
Gratificação diretoria (Nota 
Explicativa nº 27) 2.876 2.876 2.980 2.980
Total 6.856 24.136 5.112 16.464
Passivo circulante 6.856 24.136 5.112 16.464
Passivo não circulante - - - -
b. Fiscais e previdenciárias 2020 2019

Banco
Conglomera-

do Financeiro Banco
Conglomera-

do Financeiro
Imposto de renda e 
contribuição social (Nota 
Explicativa nº 16) 41.854 74.938 26.433 43.812
Imposto de Renda Retido na 
Fonte - Funcionários 396 2.162 359 1.745
INSS e FGTS a recolher 3.613 10.801 2.764 7.808
Previdência privada - Passivo 
atuarial - - - 4.126
ISS, PIS e COFINS a recolher 1.321 3.560 1.013 2.816
Outros impostos e 
contribuições a recolher 77 189 34 89
Total 47.261 91.650 30.603 60.396
Passivo circulante 47.261 91.650 30.603 56.270
Passivo não circulante - - - 4.126

c. Diversas 2020 2019

Banco
Conglomerado 

Financeiro Banco
Conglomerado 

Financeiro
Salários e encargos a 
pagar 1.755 11.825 1.536 9.299
Fundos encerrados e 
transferidos (c1) - 2.518 - 2.388
Contas a pagar (c2) 485 8.539 463 4.625
Contas a pagar - 
empresas do grupo no 
exterior (c3) 7 90 1 30
Contas a pagar - 
empresas do grupo no 
país (c4) 443 - 424 -
Fundos ativos (c5) - 106 - 106
Provisão para 
contingência (Nota 24) 56 56.424 28 57.370
Provisão auditoria e 
publicação 268 530 235 465
Provisão multa CVM (c6) - 2.050 - 2.690
Outras obrigações - 8 28 43
Total 3.014 82.090 2.715 77.016
Passivo circulante 2.958 25.666 2.687 19.646
Passivo não circulante 56 56.424 28 57.370
 (c1) Referem-se a valores recebidos dos fundos encerrados e transferidos para 
que as empresas do Conglomerado Financeiro possam realizar pagamentos 
remanescentes referentes às despesas dos fundos (auditoria externa, jurídico, 
CETIP, entre outras despesas). (c2) Referem-se às despesas operacionais das 
empresas do Conglomerado Financeiro com diversos fornecedores de serviços. 
(c3) Referem-se a valores a pagar para empresas do grupo BNY Mellon no exterior 
referente ao rateio de despesas do grupo que precisam ser reconhecidas no resul-
tado da Distribuidora e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas 
despesas indedutíveis. (c4) Valores a pagar de empresas do grupo BNY Mellon 
Brasil, referentes ao rateio de custo e despesas administrativas do grupo, que são 
reconhecidas no resultado das empresas do Conglomerado Financeiro e pagas 
mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 27. (c5) Referem-se a 
valores recebidos, de forma antecipada, dos fundos administrados pela Distri-
buidora, para liquidação futura de algumas despesas dos fundos, como auditoria 
externa, jurídico, cartório, entre outras despesas, cujas faturas ainda não foram 
emitidas pelos respectivos prestadores de serviço. (c6) Referem-se a valores 
provisionados para fazer face a despesas relacionadas ao atraso no envio de 
informações periódicas de fundos de investimentos administrados pela Distri-
buidora, a órgãos reguladores. 16 Imposto de renda e contribuição social: As 
conciliações entre os valores apurados conforme alíquotas fiscais e os valores 
registrados no resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
podem ser resumidas da seguinte forma:

Banco Conglomerado Financeiro
Imposto de Renda Contribuição Social Imposto de Renda Contribuição Social

2º 
Semestre 2020 2019

2º 
Semestre 2020 2019

2º 
Semestre 2020 2019

2º 
Semestre 2020 2019

Lucro antes da tributação sobre o lucro 42.741 88.690 59.126 42.741 88.690 59.126 77.729 166.757 107.894 77.729 166.757 107.894
Participações de administradores e 
empregados no lucro (680) (1.057) (1.656) (680) (1.057) (1.656) (680) (1.057) (1.656) (680) (1.057) (1.656)
Lucro contábil antes da tributação e 
participações 42.061 87.633 57.470 42.061 87.633 57.470 77.049 165.700 106.238 77.049 165.700 106.238
Adições/(exclusões) permanentes 3.132 4.713 7.169 3.132 4.713 7.169 6.738 11.158 12.276 6.738 11.158 12.276
Adições/(exclusões) temporárias 315 598 625 315 598 625 5.108 14.062 22.296 5.108 14.062 22.296
Adições/(exclusões) temporárias - participação 
nos lucros e gratificações 3.846 2.567 1.340 5.284 2.463 2.439 18.769 10.188 (4.680) 20.207 10.084 (5.870)
Adições/(exclusões) permanentes - 
participação nos lucros e gratificações 1.438 2.772 2.827 - - - 1.438 2.772 1.791 - - -
Exclusões temporárias – Outras (132) (377) (895) (132) (377) (895) (9.564) (12.876) (9.139) (9.564) (12.876) (9.138)
Exclusões permanentes - Outras - - - - - - - - - - - -
Exclusões permanentes - Outras - Equivalência 
patrimonial - - - - - - 2.481 2.509 4.656 2.481 2.509 4.656
Base de cálculo do IR e CS 50.660 97.906 68.536 50.660 95.030 66.808 102.019 193.513 133.438 102.019 190.637 130.458
Compensação de prejuízos fiscais de exercício 
anterior - - - - - - - (6.379) (19.471) (1.549) (14.824) (19.096)
Base de cálculo do IR e CS após compensação 
do prejuízo fiscal 50.660 97.906 68.536 50.660 95.030 66.808 102.019 187.134 113.967 100.470 175.813 111.362
CSLL base de cálculo até Fevereiro de 2020 - - - 12.358 12.358 - - - - 12.358 12.358 -
CSLL base de cálculo de março até dezembro 
de 2020 - - - 38.302 82.672 - - - - 88.112 163.455 -
Alíquota fiscal conforme (Nota Explicativa 4.p) 25% 25% 25% 20% 20% 15% 25% 25% 25% 15%/20%(*) 15%/20%(*) 15%
Imposto de renda e contribuição social apurados 12.653 24.452 17.110 7.660 16.534 10.021 25.480 46.735 28.444 13.583 28.652 16.705
CSLL alíquota 15% (Janeiro-Fevereiro) IN 
1.942/2020 - - - 1.854 1.854 - - - - 1.854 1.854 -
Deduções por incentivo fiscal (929) (987) (698) - - - (2.018) (2.304) (1.337) - - -
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do semestre/exercícios 11.724 23.465 16.412 9.514 18.388 10.021 23.462 44.431 27.107 15.437 30.506 16.705
(*) Conforme Nota Explicativa 4.p, a alíquota aplicada a Distribuidora é de 15% e a aplicada ao Banco é de 20%. a. Ativo Fiscal Diferido - A movimentação dos ativos 
fiscais diferidos oriundos de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, bem como da provisão para impostos diferidos sobre 
diferenças temporárias, pode ser assim demonstrada:
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Banco 2020
Saldo no início 

do exercício
Constitui-

ção
Realiza-

ção
Saldo no final 
do exercício

Diferenças temporárias 2.311 5.276 (3.660) 3.927
 Total ativo fiscal diferido 2.311 5.276 (3.660) 3.927
Provisão para impostos 
diferidos (a) - 2.786 (2.749) 37

2019
Saldo no início 

do exercício
Constitui-

ção
Realiza-

ção
Saldo no final 

do exercício
Diferenças temporárias 1.993 1.662 (1.344) 2.311
 Total ativo fiscal diferido 1.993 1.662 (1.344) 2.311
Conglomerado Financeiro

2020
Saldo no início 

do exercício
Constitui-

ção
Realiza-

ção
Saldo no final 

do exercício
Diferenças temporárias 2.311 15.628 (3.660) 14.279
 Total ativo fiscal diferido 2.311 15.628 (3.660) 14.279
Provisão para impostos 
diferidos (a) 1.992 5.167 (6.721) 438

2019
Saldo no início 

do exercício
Constitui-

ção
Realiza-

ção
Saldo no final 

do exercício
Diferenças temporárias 1.993 1.662 (1.344) 2.311
 Total ativo fiscal diferido 1.993 1.662 (1.344) 2.311
Provisão para impostos 
diferidos (a) 974 2.131 (1.113) 1.992
(a) Refere-se à provisão para imposto de renda e contribuição social diferidos so-
bre avaliação atuarial e Letras Financeiras do Tesouro. Conforme estudo técnico 
realizado, devidamente aprovado em Ata de Reunião de Diretoria, as empresas 
do Conglomerado Financeiro têm a expectativa de realizar os créditos tributário 
em até dez anos, conforme estabelecido na Resolução do Banco Central nº 3.059 
de 20 de dezembro de 2002.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total
IRPJ 1.862 1.862
CSLL 2.065 - - - - - - - - - 2.065

3.927 - - - - - - - - - 3.927
17 Patrimônio líquido: a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado está representado 
conforme abaixo:

2020 2019
BNY Mellon Banco S.A. 936.068 936.068 Ações
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 83.809.737 83.809.737 Ações
A BNY Mellon Participações Ltda. detém aproximadamente 100% das ações do 
Banco e da Distribuidora. Os acionistas do BNY Mellon Banco deliberaram atra-
vés de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2020, 
o aumento de capital no valor de R$ 53.991, mediante incorporação de parte da 
sua conta de reserva de lucros, sem emissão de novas ações. Tendo em vista o 
presente aumento, o novo capital social da companhia passou a ser de R$ 126.369. 
O processo de homologação junto ao Banco Central do Brasil já foi realizado. b. 
Reserva de capital - A reserva de capital foi constituída com os valores referentes 
ao plano de pagamento baseado em ações, reconhecido em 31 de dezembro de 
2020 e 31 de dezembro de 2019 pelas empresas do Conglomerado Financeiro que 
fazem parte do programa de remuneração global de executivos e profissionais do 
BNY Mellon Corporation. Essa Empresa possui planos de incentivo de longo prazo 
que preveem a emissão de ações restritas, opção de ações e outras premiações 
com base em ações, que incluem funcionários e executivos das empresas do Con-
glomerado Financeiro no Brasil. Veja Nota Explicativa nº18. c. Reserva legal - É 
constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada balanço nos termos 
do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 até o limite de 20% do capital social. Cessa tal 
obrigatoriedade no período em que o saldo desta reserva acrescido do montante 
das Reservas de Capital exceder de 30% (trinta por cento) do capital corrigido. 
d. Reserva de lucros - É constituída com o saldo remanescente do lucro líquido 
do exercício após destinações estabelecidas no estatuto social das empresas 
do Conglomerado Financeiro, baseada na proposta da Diretoria, aprovada em 
Assembléia Geral. e. Ajuste de avaliação patrimonial - A reserva para ajuste de 
avaliação patrimonial representa as variações líquidas acumuladas do valor justo de 
títulos e valores mobiliários disponíveis para venda até que os investimentos sejam 
desreconhecidos ou sofram perda por redução no valor recuperável (impairment) 
e ajustes de avaliação atuarial para o plano de previdência privada oferecido aos 
diretores e funcionários da Distribuidora. Os valores registrados em ajustes de 
avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício quando 
da alienação dos ativos a que elas se referem. f. Dividendos - De acordo com o 
estatuto social das empresas do Conglomerado Financeiro, os acionistas fazem 
jus a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido do exercício, quando 
aplicável, apurado nos termos da lei. As distribuições são aprovadas em reuniões 
dos acionistas, quando convocadas para este fim. 18 Transação de pagamen-
tos em ações: Como parte do programa de remuneração global de executivos e 
profissionais, o BNY Mellon Corporation possui planos de incentivo de longo prazo 
que preveem a emissão de ações restritas, opção de ações e outras premiações 
com base em ações, que incluem executivos e funcionários do Banco e da Distri-
buidora no Brasil. Conforme a Resolução nº 3.989/11 do BACEN, que determina 
que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil devem observar o Pronunciamento Técnico CPC 10 (R1) 
- Pagamento Baseado em Ações. O Banco e a Distribuidora reconheceram no 
resultado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o montante de R$ 3.490 
e R$ 1.440 (R$ 6.475 e R$ 867 respectivamente em 31 de dezembro de 2019), 
no grupo de “Despesas de pessoal”. (Nota Explicativa nº 21). As ações restritas 
são emitidas a valor justo na data de atribuição a executivos e funcionários do 
Conglomerado Financeiro e, geralmente, são exercíveis entre três e cinco anos a 
partir da data de sua emissão. Parte dessas ações é atualizada pelo valor justo de 
mercado na data de fechamento de cada trimestre até o momento de seu exercí-
cio. As ações não possuem direito a voto, e só podem ser vendidas, por opção do 
empregado, à BNY Mellon Corporation a um preço baseado geralmente no valor 
justo no momento da recompra. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, foram concedidas para o Conglomerado Financeiro 20.543 ações restritas 
do BNY Mellon Corporation ao preço unitário de exercício de US$ 46,49 e US$ 
33,68. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram concedidas 22.410 
ao preço unitário de exercício de US$ 50,43 e US$ 52,01. Em 31 de dezembro de 
2020, o preço unitário de fechamento das ações do BNY Mellon Corporation na 
NYSE - New York Stock Exchange é de US$ 42,44. 19 Receitas e despesas da 
intermediação financeira:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Compromissadas - 
Intermediação (a) 1.447 4.046 3.815 1.447 4.046 3.815 
Compromissadas – Selic 4.247 10.835 9.457 4.664 12.244 14.067 
Títulos e valores Mobiliários 1.352 3.489 5.395 3.756 9.254 12.825 
Fundos de Investimento 25 106 250 25 106  250 
Fundo Garantidor de Crédito (178) (401) (157) (178) (401)  (157)
Total 6.893 18.075 18.760 9.714 25.249 30.800
Referem-se aos rendimentos líquidos auferidos, com base na taxa de remuneração 
das aplicações em títulos e valores mobiliários e das operações compromissa-
das, reconhecidos no resultado na rubrica de “Resultado bruto da intermediação 
financeira”. (a) O Banco e a Distribuidora, por meio de sua conta de intermediação 
(Broker) no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, realizam a inter-
mediação de operações compromissadas entre os fundos e bancos múltiplos de 
primeira linha, recebendo como remuneração a diferença entre as taxas praticadas 
entre as partes (spread). 20 Receitas de prestação de serviços: O Banco presta 
serviços de custódia de títulos e valores mobiliários, apurando receitas com base 
em um valor fixo ou percentual variável, definido contratualmente, sobre o valor 
do patrimônio líquido dos fundos de investimento cujos ativos são custodiados 
pelo Banco e também receita referente à cobrança de tarifa bancária. As referidas 
receitas estão apresentadas nas rubricas “Serviços de custódia” e “Tarifa bancária”. 
Adicionalmente, o Banco apura receita de prestação de serviços referentes ao 
reembolso de despesas operacionais pago periodicamente pelo The Bank of New 
York Mellon e aos serviços prestados aos clientes do The Bank of New York Mellon. 
Essa receita está apresentada abaixo na rubrica “Rendas de assessoria técnica”. A 
Distribuidora é administradora de fundos e carteiras de investimento cujos contratos 
de prestação de serviços foram firmados com os respectivos gestores e também 
presta serviços de administração de carteiras de investimentos de companhias 
abertas, serviços de controladoria para fundos internacionais e outros. A receita 
auferida com a prestação desses serviços é calculada sobre percentual definido 
em contrato, da taxa de administração prevista em todo e qualquer regulamento de 
fundo de investimento, clube de investimento e/ou carteira de investimento. O total 
de recursos administrados em 31 de dezembro de 2020 monta a R$ 684.430.823 
(R$ 556.331.599 em 31 de dezembro de 2019). Este montante refere-se ao 
somatório dos patrimônios líquidos dos fundos e carteiras administradas, sem a 
eliminação dos seus investimentos em outros fundos ou carteiras administradas. 
A composição das receitas com prestação de serviços nos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019 pode ser resumida da seguinte forma:

Banco
Conglomerado 

Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Taxa de administração 
de fundos de 
investimento - - - 124.547 243.091 188.309
Controladoria de fundos 
internacionais - - - 11.001 19.627 13.299
Taxa de administração 
de carteiras - - - 3.380 6.263 4.566
Serviços de 
representação legal - - - 2.166 3.871 3.638
Agenciamento e 
intermediação de Títulos - - - 377 983 1.502
Receita com exportação 
de serviços 157 567 474 657 1.792 1.604
Rendas de assessoria 
técnica 3.103 6.650 7.850 3.103 6.650 7.882
Serviços de custódia 62.593 115.880 84.119 62.593 115.880 84.119
Tarifa Bancária 3.806 7.037 5.478 3.803 7.031 5.472
Outros serviços 565 1.022 2.230 7.092 12.764 11.860
Total 70.224 131.156 100.151 218.719 417.952 322.251
Recorrente 70.224 131.156 100.151 218.719 417.952 322.251
Não recorrente - - - - - -

Não houve resultado não recorrente em 2020 e 2019. 
21 Despesas de pessoal: 

Banco Conglomerado Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Proventos (6.586) (12.597) (11.737) (38.469) (75.061) (64.143)
Gratificação 
Funcionários (2.656) (4.496) (4.653) (13.826) (21.365) (13.054)
Gratificação Diretoria (1.438) (2.772) (1.100) (1.438) (2.772) (65)
Benefícios a 
empregados (1.398) (2.943) (3.937) (8.773) (17.227) (17.741)
Encargos sociais (3.745) (7.746) (8.996) (17.400) (33.994) (28.520)
Despesa relacionada 
a plano de 
contribuição definido 
(Nota 25) (434) (873) (758) (1.857) (3.335) (3.277)
Despesa relacionada 
a plano de benefício 
definido (Nota 25) - - - (212) (424) (306)
Transações de 
pagamento baseado 
em ações (Nota 18) (2.124) (3.490) (6.475) (2.863) (4.930) (7.342)
Contrato de rateio de 
custos e despesas de 
pessoal (a) (1.011) (333) (2.368) 1.645 6.407 5.576
Outras despesas (20) (45) (76) (441) (780) (840)
Total (19.412) (35.295) (40.100) (83.634) (153.481) (129.712)
Recorrente (18.857) (34.740) (40.100) (82.485) (152.332) (129.712)
Não recorrente (555) (555) - (1.149) (1.149) -
O resultado não recorrente corresponde a despesa com ajuda de custo concedido 
a funcionários devido ao cenário de Covid-19 no montante de R$ 555 mil para o 
Banco e R$1.149 para o Conglomerado. (a) Valores a pagar de Empresas do grupo 
BNY Mellon no Brasil, referentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, 
que são reconhecidas no resultado das empresas do conglomerado financeiro 
e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 27. 22 Outras 
despesas administrativas:

Banco Conglomerado Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Processamento de 
dados (3.670) (5.642) (4.081) (15.033) (27.198) (20.471)
Despesa de repasse 
a Distribuidores - 
Rebate - - - - (2) (41)
Serviços Financeiros (325) (710) (943) (2.565) (5.349) (4.966)
Depreciação e 
amortização (485) (511) (72) (4.211) (7.491) (6.259)
Serviços de terceiros (110) (380) (187) (4.166) (7.336) (5.934)
Serviços técnicos 
especializados (1.019) (1.264) (606) (8.815) (13.710) (9.493)
Comunicações (12) (20) (7) (215) (378) (342)
Provisão de 
Contingências (26) (28) 8 (2.473) (5.012) (16.336)
Viagens no país/
exterior (26) (206) (782) (26) (399) (1.557)
Transporte (4) (43) (79) (18) (356) (952)
Provisão multa CVM - - - 467 458 (321)
Manutenção e 
conservação de bens - - (5) (587) (1.245) (1.276)
Água, energia e gás - - - (561) (1.246) (1.691)
Contribuições 
filantrópicas (868) (868) (582) (1.656) (1.662) (970)
Promoções e relações 
públicas - (16) (119) (3) (36) (345)
Propaganda e 
publicidade - (2) - (280) (310) (153)
Aluguéis (3) (7) (9) (2.395) (4.839) (5.066)
Material - - (4) (26) (125) (273)
Contrato de rateio de 
custos e despesas de 
pessoal (a) (688) (1.410) (1.262) 242 448 326
Outras (463) (866) (714) (3.227) (9.916) (5.055)
Total (7.699) (11.973) (9.444) (45.548) (85.704) (81.175)
Recorrente (7.633) (11.905) (9.452) (42.956) (80.431) (64.839)
Não recorrente (66) (68) 8 (2.592) (5.273) (16.336)
O resultado não recorrente está composto por despesas com passivos contin-
gentes, para o Banco R$ 28 (2019: R$ 8) e Conglomerado Financeiro R$ 5.012 
(2019: R$ 16.336), e por despesas extraordinárias ocasionadas pelo cenário de 
Covid-19 que correspondem a aluguel de estações de trabalho adicionais no valor 
de R$ 40 para o Banco e para o Conglomerado Financeiro R$ 157 e compra de 
materias e serviço de limpeza para desinfecção do escritório no montante de R$ 
104. (a) Valores a (pagar)/receber de Empresas do grupo BNY Mellon no Brasil, 
referentes ao rateio e despesas administrativas do grupo, que são reconhecidas 
no resultado das empresas do Conglomerado Financeiros e pagas mensalmente, 
conforme descrito na Nota Explicativa nº 27. 
 23 Outras receitas/(despesas) operacionais:

Banco Conglomerado Financeiro
2º se-

mestre Exercício
2º se-

mestre Exercício
2020 2020 2019 2020 2020 2019

Despesas corporativas 
internacionais (a) (136) (162) (76) (662) (1.261) (1.393)
Despesas gerais com 
fundos Administrados (b) (85) (211) (182) 8 (415) (1.492)
Resultado líquido de 
variação cambial (46) 518 243 (459) 1.173 327
Reversão/(provisão) para 
credores de liquidação 
duvidosa 1 12 - 179 403 (61)
Perda no recebimento de 
crédito (c) - (2) (20) (1.128) (2.485) (2.796)
Outras despesas 
operacionais (9) (195) (32) (249) (1.021) (359)
Outras receitas 
operacionais (d) 7 59 87 505 2.341 2.537
 Total (268) 19 20 (1.806) (1.265) (3.237)
Recorrente (183) 230 202 (1.640) (736) (1.744)
Não recorrente (85) (211) (182) (166) (529) (1.493)
O resultado não recorrente está composto por despesas com erros operacionais 
com fundos nos montantes de R$211 (2019: R$182) para o Banco e para o 
Conglomerado Financeiro R$ 529 (2019: R$ 1.493). (a) Referem-se a despesas 
pagas para Empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de 
despesas do grupo, que precisam ser reconhecidas no resultado das empresas 
do Conglomerado Financeiro e pagas periodicamente. Para fins fiscais, são con-
sideradas despesas indedutíveis. (b) Referem-se a custos gerados pelos fundos 
de investimento administrados pela Distribuidora. (c) Referem-se a perdas no 
recebimento de taxa de administração e despesas administrativas de fundos, que 
na avaliação da Distribuidora existe baixa expectativa de realização em função 
da iliquidez dos ativos integrantes das carteiras desses fundos. (d) Referem-se, 
principalmente, ao ressarcimento de despesas de Fundos da Distribuidora.  24 
Contingências: a. Contingências trabalhistas, fiscais e cíveis - Prováveis 
- Em conformidade com o CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos 
contingentes, aprovado pela resolução do CMN nº 3.823/2009, o Conglomerado 
Financeiro constitui provisão para contingências trabalhistas, cíveis e fiscais com 
risco de perda provável. Movimentação das provisões para contingências 
trabalhistas, fiscais e cíveis, classificadas como prováveis:

2º Se-
mestre 

de 2020 2020 2019
Demandas Trabalhistas
Saldo Inicial 17.349 17.020 14.319 
Constituição 844 896 2.880
Reversão da provisão - (188) (398)
Atualização monetária 775 1.890 1.368
Baixa por pagamento (277) (927) (1.149)
Saldo final 18.691 18.691 17.020
Demandas Fiscais
Saldo inicial 2.104 2.104 2.104
Constituição - - -
Reversão da provisão - - -
Atualização monetária - - -
Saldo final (1) 2.104 2.104 2.104
Demandas Cíveis
Saldo Inicial 36.626 38.246 27.835
Constituição - - 4.761
Reversão da Provisão (75) (75) (305)
Atualização monetária 951 2.331 7.217
Baixa por pagamento (4.873) (4.873) (1.262)
Saldo final (2) (3) (4) 35.629 35.629 38.246
Total das demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis 56.424 56.424 57.370
(1) A Distribuidora discute judicialmente a inconstitucionalidade da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pleiteia calcular e recolher 
a COFINS sobre o efetivo faturamento, conforme artigo 2º da Lei Complementar 
nº 70/1991, afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo pretendida pelo 
parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/1998. Por decisão judicial, a partir de ja-
neiro de 2010, a Distribuidora depositou judicialmente os valores controvertidos, 
conforme Nota Explicativa nº 7. Baseado na opinião dos assessores jurídicos, 
foram efetuados depósitos judiciais no montante histórico de R$ 2.141, o qual se 
encontra registrado conforme Nota Explicativa n° 7. Devido à mudança da base 
de cálculo trazida pela Lei nº 12.973, a partir do fato gerador de janeiro de 2016, a 
Distribuidora deixou de realizar o depósito judicial referente à ação judicial da 
COFINS, e com isso o recolhimento passou a ser feito por meio do DARF, corres-
pondendo a 100% do valor apurado da COFINS. O caso está suspenso até o jul-
gamento de tema paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.  (2) A Distribuidora 
é Ré em duas ações cíveis, nas quais os autores pretendem obter indenização 
pelas perdas sofridas em fundos de investimento administrados pela Distribuido-

ra. Foram proferidas sentenças em ambas as ações acolhendo em parte os pedi-
dos, para determinar a condenação solidária da gestora dos fundos e da Distribui-
dora ao pagamento de quantias que, atualizadas até 31.12.2020, equivalem a 
aproximadamente R$ 18.729 e R$ 660, respectivamente. Foram interpostos re-
cursos, ainda pendentes de julgamento. (3) Considerando o seu papel de admi-
nistrador fiduciário de fundos de investimento, a Distribuidora foi incluída como 
acusada em processos administrativos sancionadores instaurados por órgãos 
reguladores, a maioria deles discutindo o seu dever de supervisionar os demais 
prestadores de serviço dos fundos sob administração. Algumas das decisões 
condenatórias proferidas estão atualmente sujeitas à revisão do Conselho de 
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN). Em julho de 2020, em razão 
do cumprimento do termo de compromisso celebrado com órgão regulador, hou-
ve a liquidação do valor provisionado no âmbito de um dos processos administra-
tivos sancionadores no montante de R$ 4.873, cuja premissa foi o reconhecimen-
to, pelo órgão regulador, de que a Distribuidora implementou melhorias nas polí-
ticas e gerenciamento e, portanto, possui procedimentos adequados e consisten-
tes relativos à gestão de risco de liquidez de fundos sob administração. (4) A 
Distribuidora, em seu papel de administradora fiduciária de fundos de investimen-
to, foi incluída, junto a outras partes, em procedimento de Tomada de Contas 
Especial iniciado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), 
tendo sido proferida decisão condenatória, posteriormente anulada por vicios 
processuais. Em paralelo, um Regime Próprio de Previdência do estado de Ron-
dônia ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a 
Distribuidora e outros Réus, tendo sido proferida sentença condenando os réus, 
solidariamente, ao ressarcimento de alegadas perdas em fundo de investimento 
sob administração, dentre outras providências. A Distribuidora apresentou recur-
so de apelação contra a sentença, o qual encontra-se pendente de julgamento. O 
valor atualizado até 31.12.2020, corresponde a R$ 4.835. b. Contingências tra-
balhistas, fiscais e cíveis – Possíveis - As contingências classificadas com 
risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 25 
- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Reso-
lução CMN nº 3.823/2009. Para fins de apresentação, as informações a seguir 
levam em consideração as seguintes situações: b.1. Processos de maior relevân-
cia e b.2. Outros processos: b.1 Processos de maior relevância - POSTALIS - Em 
08.08.2014, o Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos (“Postalis”) 
ajuizou ação ordinária contra a Distribuidora e Fabrizio Dulcetti Neves (“Sr. Fabri-
zio”), sócio controlador da Atlântica Administradora de Recursos Ltda. (“Atlântica”), 
em razão de supostos prejuízos, lucros cessantes e/ou danos emergentes sofridos 
pelo Brasil Sovereign II Fundo de Investimento em Dívida Externa (“Brasil Sovereign 
II”). Na mesma data, o Postalis solicitou liminarmente o bloqueio judicial de parte 
do valor do pedido. Em 21.08.2014, o pedido liminar foi deferido, tendo sido imple-
mentado o bloqueio em 22.08.2014. O bloqueio foi posteriormente substituído por 
carta de fiança bancária, contratada junto ao Banco Bradesco, e garantida pela 
controladora final da Distribuidora, para a qual são pagos trimestralmente valores 
relativos à comissão de fiança, conforme nota explicativa n° 23. Atualmente, 
aguarda-se decisão sobre a regularidade da citação do Sr. Fabrizio por carta ro-
gatória. Em 12.03.2015, o Postalis ajuizou outra ação cível contra a Distribuidora 
e contra outros Réus no Rio de Janeiro, a qual está atualmente em fase instrutória. 
Em 14.12.2015, foi ajuizada uma ação, em São Paulo, pela Associação dos Pro-
fissionais dos Correios (“ADCAP”) contra a Distribuidora e outros Réus. Essa ação 
foi extinta sem julgamento do mérito em 20.03.2017 e, no momento, aguarda-se 
o julgamento do recurso interposto pela ADCAP. Em 17.12.2015, o Postalis ajuizou 
outras três ações cíveis no Rio de Janeiro contra a Distribuidora, relacionadas a 
investimentos em outros fundos sob sua administração, as quais estão atualmen-
te em fase instrutória. Em 04.02.2016, o Postalis ajuizou ação cível em Brasília, 
alegando ter sofrido perdas em outros fundos de investimento. Essa ação foi re-
metida à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, 
tendo sido posteriormente remetida à Justiça Federal de Brasília, para reapresen-
tação das contestações pelos Réus, o que já foi providenciado. Em 05.04.2017, o 
Tribunal de Contas da União (“TCU”) proferiu decisão de indisponibilidade de bens 
da Distribuidora no valor histórico de R$ 556.188, no contexto de investigação 
relacionada ao Postalis. Em 10.04.2017, a Distribuidora impetrou mandado de 
segurança no Supremo Tribunal Federal, tendo obtido liminar de suspensão da 
decisão de indisponibilidade. Na sequência, a Distribuidora apresentou sua defe-
sa. Contudo, em razão da inclusão da BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. 
(“Ativos”) no pólo passivo do processo, o TCU determinou a citação da Ativos e da 
Distribuidora para apresentação das suas defesas. Em 12.06.2019, a Distribuido-
ra foi citada em novo processo administrativo instaurado pelo TCU, relacionado 
ao Postalis, tendo sua defesa sido apresentada em 11.07.2019. Em 09.09.2020, 
o TCU proferiu decisão, condenando a Distribuidora e os demais Acusados, de 
forma solidária, ao ressarcimento de alegadas perdas sofridas em fundo de inves-
timento sob administração, cujo valor histórico corresponde a R$ 94.000, e cujo 
valor atualizado para 31.12.2020 corresponde a R$ 240.348. Além disso, aplicou 
multa à Distribuidora no valor de R$ 10.000, cujo valor atualizado para 31.12.2020 
corresponde a R$ 10.241.A Distribuidora apresentou recurso administrativo con-
tra essa decisão, ora pendente de julgamento. Ressalte-se que a decisão que vier 
a ser proferida, estará sujeita a questionamento por meio de ação judicial. Em 
16.01.2018, o Ministério Público Federal ajuizou ação perante a Justiça Federal 
em São Paulo, com vistas a obter a condenação da Distribuidora por prejuízos 
sofridos pelo Postalis. Tal ação foi extinta, sem julgamento do mérito, estando 
pendentes de julgamento os recursos de apelação. Em 04.10.2019, Postalis e 
outro fundo de pensão apresentaram pedido de instauração de arbitragem peran-
te a Câmara de Comércio Brasil Canadá contra a Distribuidora e a Ativos, reque-
rendo indenização em razão de supostos prejuízos sofridos por fundo sob admi-
nistração e gestão. Em 24.10.2019, a Distribuidora e a Ativos apresentaram a sua 
oposição ao pedido de instauração da arbitragem, bem como contra argumentos. 
Em 29.01.2020, foi proferida decisão por meio da qual o Tribunal Arbitral confirmou 
a sua competência para dirimir a controvérsia, decisão essa ainda sujeita à pedido 
de esclarecimentos e questionamento judicial. Em 25.10.2019, o Postalis ajuizou 
ação contra a Distribuidora e a BNY Mellon Ativos Financeiros Ltda., antiga deno-
minação social da BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. (“Alocação”), em 
curso perante à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, alegando supostos prejuízos 
relacionados à administração e à gestão de fundo de investimento, de, no mínimo, 
R$ 56.229. Em 19.06.2020, Walmir de Almeida Barreto Júnior ajuizou ação popu-
lar em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro requerendo, em relação à Dis-
tribuidora, a sua responsabilização por supostos prejuízos no valor histórico de R$ 
454.514, referentes a investimentos que teriam sido feitos pelo Postalis em fundo 
de investimento. Considerando que, de uma forma geral, há pedidos ilíquidos 
envolvidos nessas ações, e que os processos ainda estão em fase inicial, não foi 
possível determinar os montantes possíveis de perda em sua maioria. Ressalte-se 
que, além das ações judiciais, há inquéritos e processos administrativos em curso 
perante a CVM e o Banco Central tratando de tais assuntos, além de investigações/
ações penais. SILVERADO - A Distribuidora é a administradora do Fundo de In-
vestimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum (“Fundo Sil-
verado”). Em 02.06.2016, o Fundo Silverado ajuizou ação contra a Distribuidora, 
o Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, na condição de custodiante, e a Silverado 
Gestão e Investimentos Ltda., na condição de gestora, sob a alegação de que 
todos teriam falhado no cumprimento de seus respectivos deveres e que, portan-
to, seriam solidariamente responsáveis pela indenização de supostas perdas 
sofridas pelo Fundo Silverado. A ação se encontra, atualmente, na fase instrutória. 
Em 09.06.2020, foi ajuizada ação criminal pelo Ministério Público Federal, com 
relação aos fatos objeto da controvérsia. CEEE - Em 23.06.2016, o BNY Mellon 
Sul Energia FIC FIM (“Fundo Sul Energia”), cujo quotista exclusivo é a Fundação 
CEEE de Seguridade Social - Eletroceee (“CEEE”), ajuizou ação de indenização 
contra a Distribuidora, sob a alegação de que a mesma não teria cumprido os 
deveres inerentes à sua condição de administradora, no que diz respeito a dois 
investimentos realizados pelo Fundo Sul Energia. O valor histórico do pedido 
principal formulado é de R$ 48.526. Em decorrência de decisão proferida em 
18.03.2019, que acolheu as alegações da Distribuidora, o processo – originalmen-
te em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – foi reme-
tido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, onde encontra-se em 
curso ação conexa, ajuizada pela entidade contra os seus ex-Diretores. IGEPREV 
- Em 18.06.2015, o Ministério Público do Estado de Tocantins ajuizou quatro ações 
contra a Distribuidora, na condição de administradora dos Fundos FI Diferencial 
RF LP (“Fundo Diferencial”), Adinvest Top FI RF (“Fundo Adinvest”), Totem FI RF 
II (“Fundo Totem”) e Vitória Régia FI RF LP (“Fundo Vitória Régia”), e contra outros 
Réus, sob a alegação de que todos deveriam ser solidariamente responsáveis por 
supostas perdas sofridas pelos referidos fundos, os quais teriam causado prejuízos 
ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (“IGEPREV”). O Tribunal 
de Justiça do Tocantins expediu ordens de bloqueio, posteriormente reformadas 
pelo Tribunal. Aguarda-se a citação dos Réus para apresentação de contestação. 
Considerando que os processos ainda estão em fase inicial, não foi possível de-
terminar os montantes possíveis de perda. CELOS - Em 22.07.2018, foi ajuizada 
ação civil pública pelo Instituto Nosso Brasil (“INBRA”) contra a Distribuidora e 
outros 34 réus, por meio da qual foi requerido afastamento da diretoria executiva 
e do conselho deliberativo da Fundação Celesc de Seguridade Social - CELOS, 
suspensão das contribuições extraordinárias exigidas dos participantes do plano 
e indenização por alegados prejuízos, supostamente decorrentes dos investimen-
tos realizados. Foi proferida decisão extinguindo o processo sem julgamento do 
mérito, devido à ilegitimidade ativa do INBRA, havendo recurso pendente de jul-
gamento. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
INVESTIDOR NÃO-RESIDENTE - Em 22.11.2019, foi lavrado auto de infração 
contra a Distribuidora, relativo à exigência de recolhimento de Imposto de Renda, 
que supostamente deveria ser retido na fonte pela Distribuidora, na qualidade de 
administradora de determinados fundos, em relação ao rendimento de cotistas 
qualificados como “Investidores Não-Residentes”. O valor histórico do auto de 
infração, incluindo juros e multa, corresponde a R$ 118.918, na data da lavratura 
do auto de infração. Em 27.05.2020, foi proferida decisão pela Delegacia da Re-
ceita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), dando provimento 
à impugnação apresentada pela Distribuidora, para determinar a exoneração in-
tegral do lançamento tributário em questão, com o cancelamento do referido auto 
de infração. No momento, aguarda-se o julgamento do recurso de ofício. b.2 
Outros processos - o que se refere às demais contingências, os montantes rela-
cionados no quadro abaixo representam a estimativa dos valores que puderam 
ser calculados com confiabilidade e que foram classificados como chance de 
perda possível, pelos assessores jurídicos do Conglomerado Financeiro.
Outras contingências passivas: 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhista (1) 1.287 1.832
Fiscais - -
Cíveis (2) 25.588 64.145
Total 26.875 65.977
(1) Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas como 
risco possível, cujos montantes não estão refletidos nos valores indicados acima, 
uma vez que não puderam ser calculados com confiabilidade. Isso se deve à iliqui-
dez dos pedidos principais formulados e à inclusão de pedidos de indenização por 
danos morais, a serem arbitrados pelo Juiz. (2) De maneira geral, os processos de 
natureza cível classificados com risco possível de perda correspondem a ações 
judiciais em que se requer a condenação solidária da Distribuidora, junto a gestores, 
custodiante e demais prestadores de serviços de fundos de investimento envol-
vidos, à reparação de supostas perdas sofridas por investidores, sob a alegação 
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DIRETORIA

I – Introdução: O Comitê de Auditoria do BNY Mellon (“Comitê”), que engloba 
o BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), e a BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“DTVM”), é composto por 
4 (quatro) membros, que também exercem a função de diretores estatutários, 
um dos quais nomeado como especialista financeiro, a Sra. Patricia Furtado 
Alvim, conforme definido pela legislação e regulamento aplicável. De acordo 
com o estabelecido em seu Estatuto, compete ao Comitê zelar pela qualida-
de e integridade das demonstrações financeiras Consolidadas do Banco e 
da DTVM, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela 
atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da 
auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles 
internos e de administração de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se 
nas informações recebidas da Administração, dos auditores externos, da au-
ditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles 
internos e nas suas próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a 
empresa de auditoria independente contratada para o exame das demonstra-
ções financeiras do Banco e da DTVM, preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil 
e normativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A Auditoria Interna 
tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de risco mais 
elevado e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerencia-
mento de riscos, oferecendo, ao Comitê, uma visão crítica da qualidade dos 
processos e do monitoramento dos riscos. II – Responsabilidades: As res-
ponsabilidades e atribuições do Comitê estão de acordo com o estabelecido 
no artigo 15 da Resolução 3.198, de 27.05.2004, bem como no seu Estatuto, 
atualizado em 13/09/2019. III – Atividades desempenhadas pelo Comitê 
no período: Durante o 2º Semestre de 2020 o Comitê de Auditoria, no âm-
bito de suas atribuições e em conformidade com o seu Estatuto, reuniu-se 2 
(duas) vezes. Participaram dessas reuniões, além dos membros do próprio 
Comitê, representantes  das áreas de Risco, Legal, Compliance, assim como 
os Auditores Internos, os Auditores Externos e representante(s) da Ouvidoria. 
Todas as reuniões estão devidamente documentadas no formato de Ata. IV 
– Avaliação da Efetividade da Auditoria Externa: O Comitê mantém com 
os auditores externos um canal regular de comunicação para ampla discus-
são dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, 
de maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da 
integridade das demonstrações contábeis e relatórios financeiros. Foram 

analisados aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, 
à elaboração e entrega de relatórios, à independência dos auditores e ao seu 
relacionamento com a Administração.  Não foram identificadas situações que 
pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos. 
Os auditores mencionaram que os trabalhos de Auditoria foram efetuados 
de acordo com o planejamento estabelecido e com os padrões profissionais 
exigidos pelas normas brasileiras e internacionais de auditoria. Dentro deste 
contexto, a Auditoria ressaltou que foi considerado o ambiente de Controles 
Internos do BNY Mellon, com vistas à emissão de um relatório de auditoria sobre 
as demonstrações financeiras. Como resultado de seu trabalho os auditores 
externos emitiram relatórios de auditoria sobre as demonstrações do Banco, 
da DTVM e do Conglomerado Prudencial, os quais não continham ressalvas. 
O Comitê avalia como plenamente satisfatório o volume e a qualidade das 
informações fornecidas pela KPMG, as quais apoiam sua opinião acerca da 
integridade das demonstrações financeiras. V – Avaliação da Efetividade da 
Auditoria Interna: O Comitê acompanhou o processo de auditoria desenvol-
vido pela Auditoria Interna, por meio da realização de reuniões periódicas e da 
aprovação de seus planejamentos estratégico e tático, relativos ao exercício de 
2020, e do acompanhamento de sua execução. O Comitê avalia positivamente 
a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna. Os 
resultados desses trabalhos, apresentados nas sessões de trabalho do Comitê, 
não trouxeram ao conhecimento do Comitê a existência de riscos que possam 
afetar a solidez e a continuidade da Organização. VI – Avaliação da Efetivi-
dade dos Sistemas de Controle Interno e Administração de Riscos: Os 
Departamentos de Risco Operacional e Compliance, responsáveis pelo mo-
nitoramento dos riscos corporativos da Companhia, assim como de assuntos 
regulatórios e legais, no contexto das atividades exercidas pela corporação, 
também participam do Comitê de Auditoria. A estruturação de um fórum com 
reporte permanente e subordinação direta com o nível estratégico da instituição, 
e que abrange diferentes áreas de controle, principalmente representadas 
pela 2ª linha de defesa, proporciona uma maior eficiência no monitoramento 
e gerenciamento do ambiente de controle do BNY Mellon. O Comitê julga 
aceitável a qualidade dos sistemas de controles internos e administração de 
riscos do BNY Mellon. Em atendimento ao Artigo 17, Incisos II e IV da Resolu-
ção 3.198/04, a evidenciação das deficiências detectadas pelos sistemas de 
controles internos e pelas Auditorias externa e interna, se existentes, foram 
disponibilizados e discutidos por este Comitê, nas reuniões realizadas durante 

o semestre findo em 31 de Dezembro de 2020. VII – Avaliação da Qualidade 
das Demonstrações Contábeis: O Comitê analisou os procedimentos que 
envolvem o processo de preparação dos balancetes e balanços, individuais 
e consolidados, das notas explicativas e relatórios financeiros publicados 
em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os quais foram 
debatidos com a KPMG e com executivos da Organização. Foram examinadas 
as práticas contábeis relevantes utilizadas na elaboração das demonstrações 
contábeis. Verificou-se que estão de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. VIII – Descrição das Recomendações do Comitê: Todos os 
membros do Comitê integram a diretoria do BNY Mellon. As recomendações e 
temas debatidos foram feitos consensualmente por seus membros, inexistindo 
recomendações não acatadas. IX– Cumprimento da Legislação, da Regu-
lamentação e das Normas Internas: O Comitê de Auditoria considera que 
as atribuições e responsabilidades, assim como os procedimentos relativos 
à avaliação e monitoramento dos riscos legais estão definidos e continuam 
sendo praticados de acordo com as orientações corporativas. O Comitê, com 
base nas informações recebidas das áreas responsáveis, nos trabalhos da 
Auditoria Interna e nos relatórios produzidos pela Auditoria Externa, conclui 
que não foram apontadas falhas no cumprimento da legislação, da regulamen-
tação e das normas internas que possam colocar em risco a continuidade da 
Organização. X – Ouvidoria: Em cumprimento a Resolução 4.433/15 do Banco 
Central do Brasil, o Relatório Semestral referente à Estrutura Organizacional 
da Ouvidoria (2º semestre de 2020) foi levado ao conhecimento deste Comitê. 
XI – Departamento Jurídico: O Departamento Jurídico também participa 
das reuniões do Comitê de Auditoria na figura de convidado, e atualiza seus 
membros e demais convidados com respeito às principais contingências e 
processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, que são relevantes para 
os negócios no Brasil, onde o Banco ou a DTVM figurem no polo passivo. XII 
– Conclusão: O Comitê de Auditoria, ponderadas devidamente suas respon-
sabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação, 
recomenda a aprovação das demonstrações contábeis do Banco e da DTVM, 
para a data-base de 31 de Dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2021.
EDUARDO ADRIANO KOELLE. PATRICIA FURTADO ALVIM.

CARLOS ALBERTO SARAIVA. MARCUS VINICIUS PEREIRA.

À Diretoria e aos acionistas do BNY Mellon Banco S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
financeiras individuais e combinadas do BNY Mellon Banco S.A., identificado como Banco e Conglomerado Financeiro, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, dos 
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras individuais e combinadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e combinada do BNY Mellon Banco S.A. em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho individual e combinado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e combinados para 
o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 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 ao BNY Mellon Banco S.A., 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. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 
24.b às demonstrações financeiras, que descreve que a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., que compõe o Conglomerado Financeiro, possui demandas judiciais, incluindo causa passiva de montante 
superior ao seu patrimônio líquido, a qual conta com carta fiança garantida pela sua controladora final. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor: A Administração do Banco 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 de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco 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 o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do Banco 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 con-
sideradas 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 do Banco. • 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 opera-
cional do Banco. 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 o Banco 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. • 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. 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. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021
KPMG Auditores Independentes  Carlos José Aragão Lopes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ  Contador CRC RJ-109341/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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de que teriam havido falhas na gestão e administração dos referidos fundos. Em 
grande parte dos casos, requer-se que as supostas perdas sejam apuradas em 
fase de liquidação de sentença. Seja em razão dessa circunstância ou, ainda, da 
formulação de pedido de indenização por supostos danos morais em valor a ser 
arbitrado pelo Juízo, não é possível quantificar com precisão o valor da exposição 
da Distribuidora, de modo que tais processos não estão refletidos nos valores 
indicados acima. Além disso, em razão da natureza dos pedidos formulados, o 
valor das supostas perdas pode sofrer alterações no decorrer dos processos.  
25 Benefícios a empregados: O Banco não possui para seus funcionários a 
modalidade do plano de benefícios definido. Para o Conglomerado Financeiro, a 
Distribuidora é patrocinadora de um plano na modalidade de benefício definido, 
e participa com parte da contribuição mensal. Adicionalmente, a Distribuidora 
também patrocina planos de modalidade de contribuição definida, cujo benefício 
é determinado unicamente com base no saldo acumulado das contas individuais 
na data da elegibilidade, conforme regulamento de cada plano, o qual não requer 
cálculo atuarial. Descrição dos planos - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o 
Conglomerado Financeiro detinha os seguintes planos de benefícios a emprega-
dos, Icatu Seguros S.A. e Bradesco Previdência e Seguros S.A.. Em Novembro 
de 2020, a gestão do plano de previdência na modalidade de contribuição definida 
passou a ser prestado pela Icatu Seguros S.A., o qual era anteriormente gerido 
pela Mapfre Previdência S.A. Plano de contribuição definida - O Banco e a 
Distribuidora concedem a seus diretores e empregados o benefício, opcional, de 
participação no plano de previdência privada da Icatu Seguros S.A. e Bradesco 
Previdência e Seguros S.A., na modalidade de contribuição definida, participando 
como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2020, a Distribuidora contribuiu para a previdência privada o 
montante de R$ 2.462 e o Banco R$ 873, conforme Nota Explicativa n° 21 (R$ 
2.519 da Distribuidora e R$ 758 do Banco em 31 de dezembro de 2019). Plano de 
benefício definido - A Distribuidora concedia a seus diretores e empregados o be-
nefício, opcional, de participação no plano de previdência privada multipatrocinado 
da BRASPREV – Fundação Brascan de Previdência, na modalidade de benefício 
definido, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. Este 
benefício foi mantido para os diretores e funcionários que então haviam optado em 
participar do referido plano até fevereiro de 2004. Em março de 2012, a Distribuidora 
transferiu seu plano de benefício definido da BRASPREV para a Icatu Seguros S.A. 
As contribuições para esse plano totalizaram R$ 424 e R$ 306 nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. A partir de março de 2004, a 
Distribuidora passou a proporcionar aos seus diretores e empregados o benefício, 
opcional, de participação no plano de previdência privada da Icatu Seguros S.A., 
na modalidade de contribuição definida, participando como patrocinadora com 
parcela de contribuição mensal. Em janeiro de 2021, foi emitido pela Mercer Human 
Consulting Ltda., o laudo de avaliação atuarial para prover o valor presente das 
obrigações atuariais em 31/12/2020 e a estimativa atuarial de despesa para 2021 
do plano de benefício definido. A estimativa da despesa atuarial para o exercício de 
2021, apurada de acordo com as regras da Deliberação CVM nº 695, que aprova 
o CPC 33 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, é de R$132. As 
principais hipóteses atuariais e econômicas utilizadas no cálculo atuarial foram:
Taxa de desconto 7,51% a.a (nominal) 
Crescimento salarial (a) 5,26% a.a (nominal)
Reajuste dos benefícios previdenciários 3,20% a.a (nominal)
Inflação de longo prazo 3,20% a.a (nominal)
Tábua de mortalidade geral AT-2000
Tábua de mortalidade de inválidos AT-2000
Tábua de entrada em invalidez MercerDisability
(a) A hipótese adotada de crescimento salarial foi definida pelos patrocinadores 
levando em consideração a expectativa de reajustes salariais de longo prazo. 26 
Programa de participação nos lucros: O Banco possui um programa de parti-
cipação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2020, o Banco apurou para fins de distribuição o montante de 
R$ 1.057 (R$ 1.656 em 31 de dezembro de 2019). 

27 Transação com partes relacionadas:
2020

Ativo 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo não 
circulante

Transação/
Resultado

Descrição Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro
Diretoria - - 4.374 4.374 - - (11.253) (11.253)
Dividendos 
devidos à 
controladora - - 450 976 - - - -
Empresas do 
grupo no país 5 185 443 - - - (6.065) 2.533
Empresas 
do grupo no 
exterior 696 1.340 7 90 - - 4.747 5.184
Total 701 1.525 5.274 5.440 - - (12.571) (3.536)

2019
Ativo 

circulante
Passivo 

circulante
Passivo não 
circulante

Transação/
Resultado

Descrição Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro Banco

Con-
glome-

rado 
Finan-

ceiro
Diretoria - - 4.151 4.151 - - (12.344) (10.255)
Dividendos 
devidos à 
controladora - - 298 596 - - - -
Empresas do 
grupo no país 5 156 424 - - - (7.168) 2.364
Empresas 
do grupo no 
exterior 792 1.416 1 30 - - 3.936 3.982
Total 797 1.572 4.874 4.777 - - (15.576) (3.909)

Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, 
bem como as transações que influenciaram os resultados dos períodos, relativas 
a operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre as empresas 
do Conglomerado Financeiro e outras partes relacionadas, conforme a seguir: Os 
saldos com empresas do Grupo BNY Mellon no exterior, correspondem a: i) valores 
cobrados ou reembolsados relacionados a rateio de despesas do grupo, que preci-
sam ser reconhecidas no resultado das empresas do Conglomerado Financeiro e 
pagas periodicamente. Para fins fiscais, são consideradas despesas indedutíveis, 
ii) valores cobrados pela prestação de serviço de suporte operacional e gerencial 
na Administração de fundos e custódia internacional de clientes na América Latina, 
conforme contrato firmado entre a Distribuidora e o The Bank of New York Mellon 
em agosto de 2016, iii) contrato de rateio de despesa firmado entre o Banco e o 
The Bank of New York Mellon em julho de 2016, que estabelece o reembolso de 
despesas relacionadas à gestão do negócio das empresas da América Latina. 
Considerado que os serviços prestados pelo presidente da América Latina, diretor 
nacional no Brasil e pela chefe operacional administrativa no Brasil são ligados à 
representação da marca BNY Mellon em todas as entidades da América Latina, 
e que as receitas geradas com os clientes desses países são reconhecidas e 
recebidas nos Estados Unidos, foi acordado que o The Bank of New York Mellon 
deve reembolsar todos os custos integralmente alocados no BNY Mellon Banco 
correspondente a sua participação no serviço em questão, e iv) Prestação de 
serviço de assessoria técnica realizado pelo BNY Mellon Banco aos clientes do 
The Bank of New York Mellon no Brasil, conforme nota explicativa n° 20. De acordo 
com as regras do Grupo, os valores são recebidos/liquidados até o final do mês 
subsequente ao mês de emissão da invoice. A ARX Investimentos Ltda. (“ARX”), 
subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, com sede em Nova Iorque, 
atua como gestora de fundos de investimentos administrados pela Distribuidora. 
A ARX e sua subsidiária integral BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. não 
integram o grupo econômico financeiro do qual a Distribuidora faz parte. Em 7 de 
julho de 2015, a Distribuidora e as empresas ARX, BNY Mellon Banco S.A., BNY 
Mellon Administração de Ativos Ltda. e BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. 
assinaram o contrato de rateio de custos e despesas administrativas, com o obje-
tivo de regular o compartilhamento das estruturas administrativas e operacionais 
que correspondem a, dentre outros, funcionários, técnicos contratados, meios de 
produção, equipamentos, materiais, local físico e material de terceiros. De acordo 
com os termos do contrato, os custos e despesas arcados pela Parte Pagadora 
serão reembolsados pelas Partes Beneficiárias, por meio de cobranças mensais 
realizadas por meio de notas de débito emitidas pela Parte Pagadora. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, o rateio de custos e despesas administrativas 
impactou o resultado do Conglomerado Financeiro no montante de R$ 2.533 (R$ 
2.364 em 31 de dezembro de 2019). Em 31 de dezembro de 2020, a Distribuidora 
possuía saldos a receber de R$ 161 e R$ 17 referente ao contrato de rateio de 
custos e despesas administrativas com a ARX, e sua subsidiária BNY Mellon Alo-
cação de Patrimônio Ltda., respectivamente (R$ 132 e R$ 16 em 31 de dezembro 

de 2019). Durante o exercício de 2020, a Distribuidora manteve movimentação em 
conta corrente no BNY Mellon Banco S.A. (“Banco”), integrante do mesmo Conglo-
merado Financeiro. Em 31 de dezembro de 2020 a Distribuidora apresentou um 
saldo no montante de R$ 157(R$ 83 em 31 de dezembro de 2019) no Banco, que 
encontra-se apresentado na rubrica “Disponibilidades” do balanço patrimonial. O 
rateio de custos e despesas administrativas com o BNY Mellon Banco S.A. gerou 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 saldos a pagar e a receber nos 
montantes de R$ 5 e R$ 443, respectivamente (R$5 e R$ 424 em 31 de dezembro 
de 2019). Remuneração de diretores e pessoal chave da Administração - A 
remuneração do pessoal-chave da administração, que inclui diretores, totalizou 
R$11.253 de dezembro de 2020 (R$ 10.255 em 31 de dezembro de 2019). Nes-
te valor estão englobados benefícios de curto prazo, que correspondem a: (i) 
pro-labore pago à diretoria; (ii) bônus pago e (iii) outros benefícios, como plano 
de saúde, plano dental, previdência privada e seguro de vida. Adicionalmente, o 
Grupo possui política de remuneração baseada em ações conforme divulgado na 
Nota Explicativa nº 18 e plano de pensão, conforme divulgado na Nota Explicativa 
nº 25. A partir de 2019, os Diretores alocados na Distribuidora foram transferidos 
para empresa do grupo, o BNY Mellon Banco. O efeito no resultado deve-se a 
gratificação anual, benefícios e aos honorários mensais pagos à diretoria durante 
o período que estavam alocados na DTVM. Controladora e parte controladora 
final - A controladora direta do Conglomerado Financeiro é a BNY Mellon Parti-
cipações Ltda. e a controladora final do Grupo é o The Bank of New York Mellon 
Corporation.Em 31 de dezembro de 2020 o Banco possuía o saldo de R$ 450 e a 
Distribuidora R$ 526 a pagar a sua Controladora direta referente a dividendo mínimo 
obrigatório(em 31 de dezembro de 2019 o Banco e a Distribuidora possuíam o valor 
de R$ 298 cada a pagar a sua Controladora direta). Em 31 de dezembro de 2020 a 
Distribuidora possuía o montante de R$ 2 a receber da sua controlada BNY Mellon 
Administração de Ativos Ltda., referente ao contrato de rateio de custos e despesas 
administrativas (R$ 3 em 31 de dezembro de 2019). No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014, a Distribuidora obteve carta de fiança com sua controladora 
final como garantia de pagamento, em caso de execução, da fiança contratada 
junto ao Banco Bradesco em relação à ação ordinária ajuizada pelo Instituto de 
Seguridade dos Correios, conforme Nota Explicativa nº 24-b. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2020, a Distribuidora pagou R$ 1.915 referente a comissão de 
fiança para sua Controladora final (R$ 1.708 em 31 de dezembro de 2019), regis-
trado na rubrica “outras despesas administrativas”. 28 Limite operacional (acordo 
da Basiléia): As instituições financeiras e entidades equiparadas têm que manter 
patrimônio líquido mínimo de 8% para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019, dos seus ativos, ponderados por graus de risco às exposições 
em ouro, moedas estrangeiras e operações sujeitas ao risco operacional e às 
variações: cambial; taxa de juros; do preço de commodities; e do preço de ações 
classificadas na carteira de negociação, conforme regras e instruções do BACEN. 
O Conglomerado Prudencial e o Conglomerado Financeiro estavam enquadrados 
nesse limite operacional, apresentando em 31 de dezembro de 2020 e 2019 os 
valores de 70,02% e 71,22% respectivamente.

(21) 3849-6444
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SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
CNPJ/MF nº 43.293.604/0001-86

Registro ANS nº 355097

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 
(Valores expressos em milhares de Reais)

Senhores Acionistas; 

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., submete à apreciação dos Senhores 

o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2020. 

a) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance” da Companhia e/ou no resultado do exercício 

Nossa operação, consiste em oferecer ao mercado na modalidade de medicina de grupo, e atuamos em grupos de municípios do grande ABCD, Mauá e 

Ribeirão Pires, dentro do Estado de São Paulo. 

 A Companhia apurou nos anos de 2020 e 2019 resultado líquido expressos em milhares de Reais, conforme segue: 

Item 2020 2019 Variação
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 818.067 852.158 -4,00%
Eventos Indenizáveis Líquidos (674.104) (672.677) 0,21%
Resultado Bruto 143.963 179.481 -19,79%
Despesas Administrativas, comercialização e outras (111.775) (157.770) -29,15%
Impostos sobre o Lucro (8.067) (1.518) 431,29%
Resultado Líquido 24.121 20.194 19,45%
b) Perspectivas e planos da administração para o exercício seguinte 
Temos a expectativa de obter um crescimento real nas vendas de planos individuais e coletivos, razão de investimentos, ampliações e modernização em 
unidades assistenciais próprias no decorrer do exercício de 2021. 
Expressamos nossos agradecimentos aos acionistas, clientes, fornecedores, prestadores de serviços e equipe de colaboradores que, com empenho e 
dedicação, tornaram esses resultados possíveis. 
A Diretoria

ATIVO Nota 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 143.928 125.549
Disponível 7.239 3.170
Realizável 136.689 122.379
Aplicações financeiras 3 95.635 94.649

Aplicações garantidoras de provisões técnicas 70.152 68.752
Aplicações livres 25.483 25.897

Créditos de operações com planos de assistência à saúde 4 31.349 16.013
Contraprestação pecuniária a receber 14.619 16.013
Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros indenizáveis 5 -
Outros créditos de operações com planos de assistência à saúde 16.725 -

Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora 5 432 2.154
Créditos tributários e previdenciários 6 3.059 3.838
Bens e títulos a receber 6.064 5.562
Despesas antecipadas 150 163
Ativo não circulante 701.769 652.143
Realizável a longo prazo 65.295 39.666
Títulos e créditos a receber 13 9
Ativo fiscal diferido 14 32.892 26.058
Depósitos judiciais e fiscais 15.3 3.940 2.999
Outros créditos a receber a longo prazo 17 28.450 10.600
Investimentos 7 585.434 562.010
Participações societárias avaliadas pelo método de equivalência patrimonial 585.434 562.010

Participações societárias em operadoras de planos de assistência à saúde 256.123 221.480
Participações societárias em rede assistencial 329.311 340.530

Imobilizado 8 46.140 43.800
Imóveis de uso próprio 23.466 24.674

Imóveis - hospitalares 22.263 23.457
Imóveis - não hospitalares 1.203 1.217

Imobilizado de uso próprio 11.731 12.383
Imobilizado - hospitalares 9.802 9.908
Imobilizado - não hospitalares 1.929 2.475

Imobilizações em curso 8.943 4.072
Outras imobilizações 2.000 2.671
Intangível 9 4.901 6.667
Total do ativo 845.697 777.692

Reclassificado
PASSIVO Nota 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante 240.003 134.078
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 10 88.014 83.652
Provisões de contraprestações 25.887 29.834
Provisão de contraprestação não ganha (PCNG) 25.887 29.834

Provisão de eventos a liquidar para SUS 1.794 3.098
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais 35.602 29.916
Provisão para eventos ocorridos e não avisados (PEONA) 24.731 20.804

Débitos de operações de assistência à saúde 3.171 3.786
Contraprestações/prêmios a restituir de AMH 27 -
Receita antecipada de contraprestações 2.709 3.009
Comercialização sobre operações 435 777

Tributos e encargos sociais a recolher 12.233 12.116
Tributos e contribuições 11 12.233 12.116

Empréstimos e financiamentos a pagar 12 100.497 497
Débitos diversos 13 36.088 34.027
Passivo não circulante 50.138 113.523
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 10 1.666 237

Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais 1.666 237
Provisões 48.460 13.274

Provisões para ações judiciais 15 48.460 13.274
Empréstimos e financiamentos a pagar 12 - 100.000
Débitos diversos 13 12 12
Patrimônio líquido 16 555.556 530.091
Capital social 363.118 363.118
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.000 -
Reservas 189.344 166.851

Reserva de reavaliação 1.413 1.413
Reserva de lucros 187.931 165.438

Ajustes de avaliação patrimonial 94 122
Resultado de operações com acionistas não controladores 94 122

Total do passivo 845.697 777.692

Reclassificado
Nota 31/12/2020 31/12/2019

Contraprestações efetivas de planos de assistência à saúde 818.067 852.158
Receitas com operações de assistência à saúde 860.864 896.258
Contraprestações líquidas 860.864 896.258
(-) Tributos diretos de operações com planos de assistência  à saúde da operadora (42.797) (44.100)

Eventos indenizáveis líquidos (674.104) (672.677)
Eventos conhecidos ou avisados (670.176) (669.029)
Variação da provisão de eventos ocorridos e não avisados (3.928) (3.648)

Resultado das operações com planos de assistência à saúde 143.963 179.481
Outras receitas operacionais de planos de assistência à saúde 5.359 6.708
Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora 18 8.341 10.767

Receitas com operações de assistência médico-hospitalar 7.253 10.615
Outras receitas operacionais 1.088 152

(-) Tributos diretos de outras operações de assistência à saúde (601) (823)
Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde 19 (26.019) (35.636)

Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde (4.005) (3.149)
(-) Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde 130 167
Provisão (reversão) para perdas sobre créditos (22.144) (32.654)

Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora 20 (2.567) (2.532)
Outros custos com assistência à saúde (1.173) (1.076)
Provisão para perdas sobre créditos (1.362) (1.341)
Outras receitas (despesas) operacionais (32) (115)

Resultado bruto 128.476 157.965
Despesas de comercialização (9.579) (30.039)
Despesas administrativas 21 (83.770) (55.900)
Resultado financeiro líquido 22 (12.375) (9.035)

Receitas financeiras 5.229 11.391
Despesas financeiras (17.604) (20.426)

Resultado patrimonial 9.436 (41.279)
Receitas patrimoniais 7 43.692 34.499
Despesas patrimoniais 7 (34.256) (75.778)

Resultado antes dos impostos e participações 32.188 21.712
Imposto de renda corrente 23 (10.879) (20.139)
Contribuição social corrente 23 (4.022) (7.437)
Impostos diferidos corrente 23 6.834 26.058
Resultado líquido do exercício 24.121 20.194

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2020 31/12/2019
Resultado líquido do exercício 24.121 20.194
Outros resultados abrangentes - -
Resultados abrangentes do exercício 24.121 20.194

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reserva de lucros
Nota Capital social Adiantamento para futuro aumento de capital Reserva de reavaliação Reserva legal Reserva estatutária Retenção de lucros Resultado de operações com acionistas não controladores Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 363.118 - 1.413 9.381 11.537 125.689 - - 511.138
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - - - 122 - 122
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 20.194 20.194
Proposta de destinação do resultado:

Reserva legal - - - 1.010 - - - (1.010) -
Reserva estatutária - - - - 1.010 - - (1.010) -
Retenção de lucros - - - - - 16.811 - (16.811) -
Dividendos propostos - - - - - - - (1.363) (1.363)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 363.118 - 1.413 10.391 12.547 142.500 122 - 530.091
Adiantamento para futuro aumento de capital - 3.000 3.000
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 24.121 24.121
Aquisições e baixas de acionistas não controladores - - - - - - (28) - (28)
Proposta de destinação do resultado:

Reserva legal 16.2 - - - 1.206 - - - (1.206) -
Reserva estatutária 16.2 - - - - 1.206 - - (1.206) -
Retenção de lucros 16.2 - - - - - 20.081 - (20.081) -
Dividendos propostos 16.2 - - - - - - - (1.628) (1.628)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 363.118 3.000 1.413 11.597 13.753 162.581 94 - 555.556
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reclassificado
31/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos e contribuições 32.188 21.712
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa e equivalentes de caixa gerados (aplicados) pelas atividades operacionais

Depreciação/amortização 6.038 5.236
Impairment - 40.117
Provisão para perdas sobre recebíveis e outros créditos 23.507 33.995
Provisão para eventos ocorridos e não avisados 3.928 3.648
Provisões para ações judiciais 35.186 4.002
Juros / custo apropriados 11.366 11.335
Resultado de equivalência patrimonial (9.406) 1.225

102.807 121.270
Variações nos ativos e passivos
Diminuição (aumento) nos ativos:

Aplicações financeiras (986) 55.656
Créditos de operações com planos de assistência à saúde (37.460) (34.787)
Créditos de operações assistenciais à saúde não relacionados com planos de saúde 360 (1.256)
Créditos tributários e previdenciários 779 (2.063)
Depósitos judiciais e fiscais (941) 557
Outros (7.347) (26.342)

Aumento (diminuição) nos passivos:
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 1.864 9.924
Receita antecipada de contraprestações (301) (15.692)
Contraprestações/prêmios a restituir de AMH 27
Comercialização sobre operações (342) 281
Tributos e encargos sociais a recolher 7.145 28.042
Débitos diversos 433 (4.820)

Imposto de renda e contribuição social pagos (15.094) (33.399)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 50.944 97.371
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Adição de ativo imobilizado (6.599) (9.702)
Adição de ativo intangível (14) (5.195)
Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas (32.650) (70.864)
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 754 -

Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento (38.509) (85.761)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Empréstimos, financiamentos, debêntures e juros pagos (11.366) (11.335)
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.000 -

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (8.366) (11.335)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 4.069 275
Saldos do caixa e equivalentes de caixa

No fim do exercício 7.239 3.170
No início do exercício 3.170 2.895

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 4.069 275
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.    Contexto Operacional
Santa Helena Assistência Médica S.A. (“Companhia”), é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Bering, São Bernardo do Campo 
– SP – Brasil. A Companhia é operadora de planos de saúde, e tem por objeto social também a prestação de serviços médico hospitalar, e participação 
societária em outras empresas.
1.1. Aquisições
Não houve aquisição de novas empresas pela Companhia nos anos de 2019 e 2020.

2.    Políticas contábeis
2.1. Base de elaboração das demonstrações contábeis 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações 
e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando referendados pela ANS e estão sendo apresentadas em 
conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pelas Resoluções Normativas ANS 435/18.
Em decorrência do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às operadoras de saúde somente quando aprovadas pela ANS. Os 
pronunciamentos técnicos ainda não aprovados pela ANS até a data dessas demonstrações contábeis são:
■ CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil;
■ CPC 11 – Contratos de Seguro;
■ CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente; e
■ CPC 48 – Instrumentos Financeiros.
Atualmente não é possível estimar quando a ANS irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos 
mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva para a elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, estas demonstrações contábeis 
não podem ser consideradas em conformidade com o conjunto de normas emitidas pelo CPC.
Estas demonstrações contábeis individuais, de acordo com a legislação brasileira, apresentam a avalição dos investimentos nas controladas pelo 
método da equivalência patrimonial. Em conformidade com CPC 36, não são apresentadas informações consolidadas, uma vez que sua controladora 
final Amil Assistência Médica Internacional S.A., disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis consolidadas.
A diretoria da Santa Helena Assistência Médica S.A., discutiu, aprovou e autorizou a publicação das demonstrações contábeis em reunião realizada em 
22 de março de 2021, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua 
(“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de 
apresentação.
2.3. Apuração do resultado
As receitas com serviços prestados englobam as contraprestações provenientes das operações com planos de assistência à saúde e o atendimento 
médico-hospitalar a particulares e beneficiários de outros convênios. Estas receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação, 
excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos sobre as vendas. As receitas com as contraprestações são apropriadas pelo valor 
correspondente ao rateio diário - pro rata dia - do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura. As receitas com 
atendimento médico-hospitalar a terceiros são apropriadas pelo regime de competência.
Os custos com serviços prestados englobam os eventos indenizáveis, serviços médico-hospitalares e odontológicos prestados pela rede credenciada 
aos beneficiários dos planos de assistência à saúde comercializados pela Companhia e os custos com a operação da rede própria de assistência 
médico-hospitalar. Os eventos indenizáveis são reconhecidos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada. Como parte destas 
faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de 
provisão. Os custos com a rede própria são reconhecidos no resultado quando incorridos.
2.4. Disponível
Inclui caixa, que são mantidos com finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e depósitos bancários. 
2.5. Aplicações financeiras
As aplicações financeiras para negociação são avaliadas a valor de mercado, e os rendimentos auferidos são reconhecidos no resultado.
A Companhia constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras vinculadas a provisões técnicas, cuja movimentação segue regras estabelecidas 
pela ANS (vide nota explicativa nº 3).
2.6. Contraprestações pecuniárias a receber
As contraprestações pecuniárias a receber são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, em 
contrapartida à conta de resultado de contraprestações de operações de planos de assistência à saúde.
2.7. Créditos de operações de saúde não relacionados a planos de saúde
Créditos relacionados com a prestação de serviços médico-hospitalares, registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
dos créditos por serviços não relacionados aos planos de saúde, em contrapartida à conta de receitas com outras atividades. 
2.8. Bens e títulos a receber
Representados substancialmente pelos estoques, são registrados e demonstrados no balanço pelo método do custo médio de aquisição, e representam 
materiais médico-hospitalares e medicamentos utilizados pela rede própria na prestação de serviços de assistência médica. Os demais créditos são 
registrados pelos valores de sua realização em prazo não superior a doze meses.
2.9. Investimentos
As participações em sociedades controladas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, haja vista a existência de influência significativa 
sobre as mesmas. 
2.10. Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e líquido por depreciação acumulada calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis 
estimadas dos bens, as taxas são mencionadas na nota explicativa nº 8. 
2.11. Intangível
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de 
perda de seu valor recuperável, são submetidos a teste de avaliação do valor recuperável, assim como os ativos com vida útil indefinida.
2.12. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)
A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor 
recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável.
2.13. Provisões técnicas
Constituídas de acordo com pronunciamentos emitidos pela ANS, estas provisões são representadas pela (i) Provisão de Contraprestação Não Ganha 
(PCNG), constituída pela parcela de contraprestação referente ao período de risco a decorrer no mês de competência; (ii) Provisão de Eventos a 
Liquidar (PEL), calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde recebidas pela operadora. Inclui o ressarcimento 
ao Sistema Único de Saúde (SUS); (iii) Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), calculada com base em metodologia diferenciada, 
consubstanciada em nota técnica atuarial ou com base em metodologia estabelecida pela ANS; e (iv) Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 
(PEONA) – SUS, constituída com base em metodologia estabelecida pela ANS (vide nota explicativa nº 11).

2.14. Receita antecipada de contraprestação 
Basicamente contraprestações emitidas e pagas antecipadamente ao seu período de cobertura. Este passivo está representado pela obrigação de 
prestar o serviço e caso não se concretize, pela devolução do dinheiro recebido.
2.15. Empréstimos, financiamentos e mútuos
Contrato de mútuo com a UNITED HEALTH CARE INTL. III S.A.R.L (“UHC”), controlada indireta da Companhia, registrado pelo seu valor principal, 
acrescido de encargos financeiros proporcionais até a data do balanço. 
2.16. Imposto de renda e contribuição social 
a) Tributos correntes

A provisão para os tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração 
do resultado, pois é ajustado por adições e exclusões, conforme determinado pela legislação fiscal vigente.
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável excedente a R$ 240 
para o exercício. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.
A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada com base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de 
encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. 
A Administração avalia periodicamente a legislação, que está sujeita a interpretação e estabelece disposições, se necessário, com base em 
montantes que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

b) Tributos diferidos
Os tributos diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no final de cada período de relatório entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando 
aplicável. 
Os tributos diferidos são mensurados pelas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada período de relatório. Os tributos 
diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, enquanto os tributos diferidos ativos são 
registrados em decorrência das diferenças temporárias dedutíveis, sempre que a Companhia tiver expectativa de lucro tributável futuro, em 
montante suficiente para utilização das diferenças temporárias dedutíveis.
A recuperação do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada no final de cada período do relatório conforme disposições e critérios contidos no 
CPC 32, complementado pela regulamentação da ANS. 
A mensuração dos tributos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no 
final de cada período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.

2.17. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
a)  Ativos contingentes - Reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos 

contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;
b)  Passivos contingentes - Provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 

suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos 
contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

c)  Obrigações legais - Registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito de processos em que a Companhia 
questiona a inconstitucionalidade de tributos.

2.18. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Companhia possui uma obrigação legal ou é constituído 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
2.19. Tributos sobre a receita
As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes tributos, de acordo com as alíquotas básicas:

% – Alíquotas
Impostos 2020 2019
Programa integração social – PIS 0,65 0,65
Contribuição para seguridade social – COFINS 4,00 4,00
Imposto sobre serviços – ISS (i)
São Bernardo do Campo 3,00 3,00
Santo André 3,00 3,00
Mauá 3,00 3,00
Diadema 5,00 5,00
Ribeirão Pires 3,00 3,00
São Caetano do Sul 3,00 3,00

(i)  A Companhia possuía até 31/12/2017, um regime especial de recolhimento do ISS, junto aos municípios do grande ABCD (São Bernardo, Diadema, 
São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Santo André e Mauá), efetuando o recolhimento do imposto devido, sobre o faturamento, conforme alíquotas 
acima demonstradas.
Com a edição da Lei complementar nº 157/2016 e a regulamentação por parte dos Munícipios, que teve vigência a partir de 01/01/2018, a 
Companhia passou a aplicar as regras tributárias, contidas na normatização Federal, haja vista que, o regime especial de recolhimento, não foi 
renovado pelo consórcio. 
Em agosto de 2019, a Prefeitura de São Bernardo, que lidera o consórcio, nos contatou com a finalidade de renovar o consórcio (regime especial), 
para apurar novos índices de recolhimento. A partir deste mês (agosto/19), conforme orientação da Prefeitura de SBC, retornamos o recolhimento 
do ISS baseados nos índices previstos do último acordo, até que o próximo seja renovado.
O Acordo foi renovado em 2020, com os novos percentuais de participação de cada Município que estarão vigentes até a janeiro/2021, quando será 
feita uma nova apuração dos índices, que serão aplicados no decorrer do ano de 2021.

2.20. Instrumentos financeiros
a) Ativos financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiridos nas seguintes categorias:
•  Valor justo por meio do resultado – Ativos financeiros adquiridos e mantidos com o propósito de negociação no curto prazo, mensurados ao valor 

justo, com ganhos e perdas decorrentes da variação do valor justo reconhecidos no resultado financeiro do exercício. Os ativos dessa categoria 
são classificados como ativo circulante.

•  Recebíveis – Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não 
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do 
balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).

Os recebíveis compreendem as contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de 
curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa são reconhecidos pelo valor justo. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o 
método da taxa de juros efetiva.
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b) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados nas categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e outros passivos financeiros.
•  Valor justo por meio do resultado - Registrados inicialmente ao valor justo, líquido dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados 

pelo custo amortizado calculado pelo método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com juros reconhecidas com base no custo efetivo. 
•  Outros passivos financeiros - Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 

efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos e fornecedores.
A Companhia baixa seus passivos financeiros somente quando as suas obrigações são extintas e canceladas ou quando vencem. A diferença entre 
o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado do exercício.

2.21. Estimativas contábeis
A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa forma, os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
As estimativas que tiveram efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis referem-se a:
a) Provisão para perdas sobre créditos

A Companhia considera para cálculo da provisão para perdas esperadas sobre créditos os diferentes riscos de acordo com as peculiaridades de 
cada segmento, como segue:
•  Contraprestações pecuniária a receber - A provisão para perdas estimadas sobre créditos de operações com planos de assistência à saúde 

é constituída sobre valores a receber de beneficiários com títulos vencidos há mais de 90 dias, para planos coletivos, e há mais de 60 dias, para 
planos individuais. 

•  Contas a receber de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde - A provisão para perdas estimadas sobre 
créditos com operações de serviços médico-hospitalares é constituída com base no histórico de perdas com títulos emitidos contra convênios e 
particulares. A estimativa de perda é revisada periodicamente pela Administração para adequá-la à evolução da inadimplência dessas operações.

b) Redução de valor recuperável de ágio
Para determinar se o ágio apresenta redução em seu valor recuperável é necessário fazer estimativa do valor em uso das unidades geradoras de 
caixa para as quais o ágio foi alocado. O cálculo do valor em uso exige que a Administração estime os fluxos de caixa futuros esperados oriundos 
das unidades geradoras de caixa e uma taxa de desconto adequada para que o valor presente seja calculado.

c) Vida útil dos bens do imobilizado e intangível de vida útil definida
Conforme descrito nas notas explicativas nº 2.10. e nº 2.11., a Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado e do ativo intangível de 
vida útil definida anualmente. Durante o exercício corrente, a Administração revisou a vida útil dos bens do imobilizado relacionados a benfeitorias, 
da estimativa de suas carteiras de beneficiários de planos de saúde e de suas marcas (ativo intangível).

d) Provisões para ações judiciais
A Companhia reconhece provisão para ações judiciais tributárias, cíveis, regulatórias e trabalhistas, conforme descrito na nota explicativa nº 16. 
Estas provisões são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela diretoria jurídica da Companhia. O registro 
das provisões para ações judiciais ocorre quando o valor da perda puder ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, as provisões para ações 
judiciais serão resolvidas quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos 
não depende da atuação da Companhia, o que dificulta a realização de estimativas precisas acerca da data em que tais eventos serão verificados. 
Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, bem como em outras jurisdições envolve o exercício de estimativas e 
julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros.

e) Provisão de eventos ocorridos e não avisados
A Companhia constitui mensalmente Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) para fazer frente aos pagamentos dos eventos 
ocorridos e não registrados contabilmente. O valor desta provisão é estimado conforme cálculo atuarial próprio.

f) Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o lucro
A Companhia reconhece os ativos e passivos fiscais diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações 
contábeis e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos ativos 
em termos de possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerador e o lucro tributável futuro projetado, de acordo com um estudo 
de viabilidade técnica.

2.22. Novas normas contábeis emitidas e/ou revisadas
As normas IFRS 9 (CPC 48) – Instrumentos Financeiros, IFRS 15 (CPC 47) – Receitas de Contratos com Clientes e IFRS 16 (CPC 06 R2) – Operações 
de Arrendamento Mercantil, tiveram aplicação obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2018 e 01 de janeiro de 2019 no caso do IFRS 16. Porém ainda 
não foram aprovadas pela ANS e, portanto, não adotadas até a data de emissão destas demonstrações contábeis.
Em 27 de dezembro de 2017 a ANS emitiu ofício circular às operadoras de planos privados de assistência à saúde informando que as operadoras 
deverão continuar aplicando para os exercícios sociais iniciados a partir de 01 de janeiro de 2018 os princípios constantes nos Pronunciamentos CPC 
17 – Contrato de construção, CPC 30 – Receitas e CPC 38 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração, com as ressalvas já dispostas 
anteriormente nas Resoluções Normativas 290/12 e 418/16, até que a ANS se manifeste sobre a aplicação destes pronunciamentos em futura alteração 
das normas regulamentadoras do Plano de Contas. 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 01 de janeiro de 2021, conforme segue:

■  Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao CPC48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e CPC 06/IFRS 
16) – a partir de  01 de janeiro de 2021.

■  Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25/IAS 37) – a partir de 01 de janeiro de 2022.
■  Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) - A partir de 01 de janeiro de 2022.
■  Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15/IFRS 3) - a partir de 01 de janeiro de 2022.
■  Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1) - a partir de 01 de janeiro de 2023.
■  IFRS 17 Contratos de Seguros - a partir de 01 de janeiro de 2023.

A Companhia não adotou antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações contábeis. Entretanto, não se espera que essas 
normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.
Normas ANS
■ Resolução Normativa nº 442 de 20 de dezembro de 2018
Altera a Resolução Normativa - RN nº 393, de 9 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os critérios de constituição de Provisões Técnicas a serem 
observados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde. Dispõe sobre a constituição da Provisão para Eventos Ocorridos e Não 
Avisados do SUS - PEONA SUS, da Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações – PIC a partir de janeiro de 2020. No entanto, em 31 
de março de 2020 através da 6ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada a ANS flexibilizou o prazo de constituição dessas provisões, podendo 
as operadoras de planos de saúde constituir as provisões a partir de janeiro de 2021 visando a minimizar os impactos da pandemia do COVID-19. A 
Companhia e suas controladas optaram pela constituição da PEONA SUS em 2020 e a PIC para 2021.
■  Resolução Normativa nº 451 de 06 de março de 2020 e alterações dadas pelas RN nº 461 e RN nº 463 ambas de 4 de novembro de 2020
Dispõe sobre os critérios para definição do Capital Regulatório das Operadoras de Plano de Assistência à Saúde. A RN torna obrigatória a adoção do 
capital baseado em risco como um dos parâmetros para a definição do capital regulatório, abandonando a regra atual de margem de solvência a partir 
do final de 2022. Com isso, as operadoras passaram a poder calcular o capital regulatório baseado no seu próprio risco. A RN permite às operadoras 
escolherem entre duas opções para a apuração do capital regulatório até dezembro 2022. Para as operadoras que optaram pela antecipação a data de 
início foi de 31 de março de 2020. Para as operadoras que não optaram pela antecipação, permanecerão no escalonamento da margem de solvência 
atualmente vigente até dezembro de 2022. A Companhia e suas controladas não optaram pela adoção antecipada, permanecendo no escalonamento 
da margem de solvência até dezembro de 2022.
A RN nº 461, além da RN nº 451 altera também as RN nº 393 e a RN nº 407. A principal alteração foi na RN nº 451, passando a exigir a parcela do risco 
de crédito, já que nesta RN previa primeiramente somente o requerimento de capital referente ao risco de subscrição. Esta resolução terá vigência a 
partir de 1º de março de 2021.
A RN nº 463 amplia as exigências para composição do capital regulatório das operadoras. Entre as normas atingidas por esta RN está a Instrução 
Normativa nº 50 que foi revogada, a qual tratava dos ajustes que deveriam ser considerados no patrimônio líquido das operadoras para avaliação de 
suficiência em relação à margem de solvência ou ao capital base exigido.
A Resolução Normativa nº 463 acrescenta o requerimento padrão referente ao risco de crédito às regras de capital regulatório que devem ser 
seguidas pelas operadoras de planos de saúde. Para isso, promoveu alterações na Resolução Normativa nº 451. A inclusão dessa exigência faz 
parte do cronograma previamente estabelecido na própria normativa, que visa incentivar a boa gestão de riscos pelas operadoras, contribuindo para 
sustentabilidade do mercado e ampliando a segurança para os beneficiários.
2.23. Efeitos da Pandemia de COVID-19  
Em dezembro 2019, após primeiras informações sobre o novo coronavírus, emitidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Companhia 
estabeleceu modelo de gestão de crises composto por diversos comitês, todos dedicados a realizar ações preventivas, dinâmicas e integradas para 
o enfrentamento da pandemia. O quadro de profissionais da linha de frente e os estoques de materiais médicos e medicamentos da rede própria 
assistencial foram reforçados de modo assegurar a continuidade do atendimento médico a milhares de pacientes. 
Em março de 2020, com os primeiros casos no país e o início das medidas governamentais para controle da pandemia, em especial as que determinaram 
o isolamento social, com fechamento parcial de diversas atividades, observamos uma redução brusca e relevante no atendimento médico em nossa 
rede própria e credenciada, com impacto significativo nas receitas da rede assistencial e custo médico da Companhia e suas controladas. 
A deterioração do cenário macroeconômico do país em 2020, com queda acentuada do PIB, contribuiu para perda de beneficiários, mudança para 
planos com rede restrita e consequente redução de 4% nas receitas com operações de planos em relação ao ano anterior. Observamos também um 
aumento temporário na inadimplência ao longo do segundo trimestre do ano, porém encerramos o exercício com a inadimplência em linha com anos 
anteriores.
As receitas com aplicações financeiras sofreram flutuações ao longo do ano pela marcação a mercado, porém encerraram o ano próximas a 100% da 
variação do CDI.
Em 31 de agosto de 2020, ANS determinou a postergação para 2021 da cobrança de reajustes dos contratos de plano de saúde. Esta medida prejudicou 
a geração de caixa em 2020, porém não impactou os resultados contábeis apresentados, uma vez que estes reajustes foram reconhecidos como receita 
do exercício de 2020 (R$16,7 milhões), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
A partir do terceiro trimestre, observamos um retorno na procura por atendimento médico de rotina e eletivo. O custo dos serviços prestados pela rede 
própria continuou pressionado pela necessidade de pessoal adicional e aumento nos preços e consumo de materiais e medicamentos para tratamento 
dos pacientes infectados pelo coronavírus. 
Apesar dos desafios no enfrentamento da pandemia e suas consequências, a Companhia encerrou o exercício de 2020 com resultado líquido 
satisfatório, com suficientes ativos garantidores e boa margem de solvência.
Todos os possíveis impactos relacionados à pandemia continuam sendo monitorados de forma contínua. A Administração da Companhia permanece 
atenta ao agravamento da pandemia e de seus efeitos negativos sobre as economias global e local, bem como sobre os negócios, dado o atual cenário 
de aumento no número de infectados e a adoção de medidas adicionais de isolamento social.

3.    Aplicações financeiras
31/12/2020 31/12/2019

Aplicações livres
CDB e operação compromissada (ii) 15.984 -
Fundos de investimentos aberto (iii) - 7.816
Fundos de investimentos exclusivo (iii) 9.499 18.081

Subtotal 25.483 25.897
Aplicações garantidoras de provisões técnicas
Vinculadas (i)
Fundos de investimentos aberto (iii) 70.152 68.752

Subtotal 70.152 68.752
Total Circulante 95.635 94.649
Circulante 95.635 94.649
Total 95.635 94.649
(i)    A Companhia, de acordo com as regras estabelecidas pela RN ANS nº 392/15 e alterações, constituiu ativos garantidores em favor da ANS com 

aplicações financeiras. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, essas aplicações financeiras são compostas por cotas de fundos de investimento 
dedicados da ANS. Os ativos garantidores foram constituídos em montante suficiente como determinado pela ANS;

(ii)   Certificados de Depósito Bancário (CDB) e operações compromissadas emitidos por bancos de primeira linha, possuem liquidez diária e a 
remuneração está indexada à variação do CDI. Estas aplicações poderão, a qualquer momento, ser resgatadas sem prejuízo do seu rendimento;

(iii)  As aplicações financeiras em fundos de investimento são realizadas de acordo com a política de investimentos definida pela Administração. Estão 
sujeitas a variações nas taxas de juros do mercado financeiro, ao risco de crédito de seus emissores, e estão indexadas à variação do Certificado 
de Depósito Interbancário (CDI). O valor de mercado das quotas destes investimentos financeiros foi apurado com base nos valores de quotas 
destes fundos, informados pelos administradores dos respectivos fundos. Assim sendo, a Companhia pode ser chamada a responder pelas taxas 
de funcionamento do fundo.

4.    Crédito de operações com planos de assistência à saúde
O saldo desse grupo se refere a valores a receber dos beneficiários dos planos de assistência à saúde da Companhia, conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019
Planos médico-hospitalares
Planos coletivos 14.038 9.385
Planos individuais 22.398 25.923
Total 36.436 35.308
Provisão para perdas sobre créditos (5.087) (19.295)
Total Líquido 31.349 16.013
Abaixo composição do saldo pela idade de vencimentos:

31/12/2020 31/12/2019
A vencer 23.329 3.652
Vencidos
Até 30 dias 6.728 13.181
De 31 a 60 dias 2.050 6.418
De 61 a 90 dias 829 4.061
Há mais de 90 dias 3.500 7.996
Subtotal 13.107 31.656
Total 36.436 35.308
Movimentação da provisão para perdas sobre créditos:

31/12/2020 31/12/2019
Saldos no início do exercício (19.295) (10.365)
Constituições / reversões (22.124) (32.391)
Baixas 36.332 23.461
Saldos no fim do exercício (5.087) (19.295)

5.    Créditos de operações de assistência à saúde não relacionados com planos de saúde da operadora
O saldo deste grupo refere-se a valores a receber de clientes por serviços não relacionados aos planos de saúde, basicamente atendimento hospitalar 
a não conveniados dos planos de saúde comercializados pela Companhia, conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019
Composição por tipo de cliente
Pessoa física 80 2.255
Pessoa jurídica 417 598
Total 497 2.853
Provisão para perdas sobre créditos (65) (699)
Total Líquido 432 2.154
Abaixo composição do saldo pela idade de vencimentos:

31/12/2020 31/12/2019
A vencer 417 605
Vencidos
De 31 a 60 dias - 61
De 61 a 90 dias - 182
Há mais de 90 dias 80 2.005
Subtotal 80 2.248
Total 497 2.853
Movimentação da provisão para perdas sobre créditos:

31/12/2020 31/12/2019
Saldos no início do exercício (699) (567)
Constituições / reversões (1.362) (1.341)
Baixas 1.996 1.209
Saldos no fim do exercício (65) (699)

6.    Créditos tributários e previdenciários
31/12/2020 31/12/2019

IRPJ e CSLL (i) 1.924 2.261
INSS 771 770
ISS 359 448
PIS e COFINS 5 359
Total Circulante 3.059 3.838
(i)  O valor refere-se principalmente a antecipações de IRPJ e CSLL, sendo R$ 1.334 e R$ 590, respectivamente.

7.    Investimentos
31/12/2020 31/12/2019

Resultado
Patrimô-

nio líquido
Participação 

no capital (%)
Participação 

no capital
Ágio na aqui-

sição (iv) Total
Participação 

no capital
Ágio na aqui-

sição (iv) Total
Participações societárias
 em operadoras de planos
 de assistência à saúde
Sobam (i) 22.508 98.580 98,09 96.697 121.449 218.146 75.373 114.671 190.044
APS (ii) 6.743 15.819 100,00 15.819 22.157 37.976 9.077 22.359 31.436
Subtotal 112.516 143.606 256.122 84.450 137.030 221.480
Participações societárias
 em rede assistencial
Amico (iii) (26.243) 332.405 99,07 329.311 - 329.311 340.530 - 340.530
Subtotal 329.311 - 329.311 340.530 - 340.530
Total 441.827 143.606 585.434 424.980 137.030 562.010
(i)    Em setembro de 2018 a Companhia adquiriu 95,24% do capital social da operadora de Planos de Saúde Sobam, e após a conclusão da alocação 

do preço de compra conforme o CPC 15 – Combinação de Negócios em 2019, o montante do ágio por expectativa de rentabilidade futura foi de 
R$ 62.631 e R$ 52.040 referente ao ágio mais valia. Para 2020, os montantes são de R$ 62.631 e R$ 58.818 respectivamente. Posteriormente a 
aquisição, após aumento de capital, a Companhia passou a deter 98,09% do capital social desta sociedade.

(ii)    Em setembro de 2018 a Companhia adquiriu 100% do capital social da operadora de Planos de Saúde APS, e após a conclusão da alocação 
do preço de compra conforme o CPC 15 – Combinação de Negócios e impairment no valor de (R$ 40.117) em 2019, o montante do ágio por 
expectativa de rentabilidade futura foi de R$ 18.731 e R$ 3.628 referente ao ágio mais valia. Para 2020, os montantes são de R$ 18.731 e R$ 
3.426 respectivamente.

(iii)   Em dezembro de 2018 a Companhia adquiriu 98,93% do capital social da companhia Amico Saúde através de transferência de titularidade das 
ações pela controladora Amil Assistência Médica Internacional S.A., em contrapartida do aumento de capital da Companhia. Após esta transação, 
a Companhia passou a deter 99,07% do capital social desta sociedade.

(iv)  Inclui ágio de mais valia, que é realizado como equivalência patrimonial de acordo com a amortização/depreciação mensal de mais valia do 
imobilizado e intangível.

A movimentação dos saldos de investimentos da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 está demonstrada a seguir:

Investimentos 31/12/2019
JCP /

 Dividendos
Aumento 
de capital

Equivalência 
patrimonial (i)

Resultado de operações 
com não controladoras 31/12/2020

Participações societárias em operadoras
Sobam 190.044 (754) - 28.856 - 218.146
APS 31.436 - - 6.541 - 37.977
Subtotal 221.480 (754) - 35.397 - 256.123
Participações societárias em rede assistencial
Amico 340.530 - 14.800 (25.991) (28) 329.311
Subtotal 340.530 - 14.800 (25.991) (28) 329.311
Total 562.010 (754) 14.800 9.406 (28) 585.434
(i)  Inclui equivalência patrimonial de R$ 2.829, amortização e depreciação sobre mais valia de ativos de R$ 6.577. O total de R$ 9.406 está registrado 

no grupo “Resultado Patrimonial” na Demonstração do Resultado, em atendimento ao plano de contas ANS, juntamente com R$ 30 de receita 
patrimonial de aluguéis, totalizando R$ 9.436.

Investimentos 31/12/2018
Aumento de 

capital
Equivalência 

patrimonial (i)
Resultado de operações  
com não controladoras 31/12/2019

Participações societárias em operadoras
 de planos   de assistência à saúde
Sobam 136.929 32.150 20.802 163 190.044
APS 68.354 - (36.918) - 31.436
Subtotal 205.283 32.150 (16.116) 163 221.480
Participações societárias em rede assistencial
Amico 325.533 40.264 (25.226) (41) 340.530
Subtotal 325.533 40.264 (25.226) (41) 340.530
Total 530.816 72.414 (41.432) 122 562.010
(i)  Inclui equivalência patrimonial de R$ 1.797, amortização e depreciação sobre mais valia de ativos de (R$ 3.022), e impairment de (R$ 40.117) 

referente a baixa no investimento APS. O total de (R$ 41.342) está registrado no grupo “Resultado Patrimonial” na Demonstração do Resultado, em 
atendimento ao plano de contas ANS, juntamente com R$ 63 de receita patrimonial de aluguéis, totalizando (R$ 41.279).

8.    Imobilizado
31/12/2020 31/12/2019

Taxa de depre ciação 
anual (%) Custo

Depreciação 
acumulada Líquido Custo

Depreciação 
acumulada Líquido

Imóveis de uso próprio
Hospitalares
Terrenos - 2.950 - 2.950 2.950 - 2.950
Edifícios 4 27.906 (8.593) 19.313 27.820 (7.313) 20.507
Subtotal 30.856 (8.593) 22.263 30.770 (7.313) 23.457
Não hospitalares
Terrenos - 1.140 - 1.140 1.140 - 1.140
Edifícios 4 200 (137) 63 201 (124) 77
Subtotal 1.340 (137) 1.203 1.341 (124) 1.217
Imobilizado de uso próprio
Hospitalares
Instalações 10 860 (179) 681 861 (94) 767
Equipamentos de informática 20 3.122 (2.686) 436 3.108 (2.283) 825
Móveis e utensílios 10 2.761 (1.654) 1.107 2.761 (1.290) 1.471
Máquinas e equipamentos 10 16.217 (8.639) 7.578 14.588 (7.744) 6.844
Veículos 20 164 (164) - 164 (163) 1
Subtotal 23.124 (13.322) 9.802 21.482 (11.574) 9.908
Não hospitalares
Instalações 10 3.044 (2.398) 646 3.044 (2.239) 805
Equipamentos de informática 20 1.584 (539) 1.045 1.585 (223) 1.362
Móveis e utensílios 10 803 (565) 238 803 (495) 308
Máquinas e equipamentos 10 - - - - - -
Subtotal 5.431 (3.502) 1.929 5.432 (2.957) 2.475
Imobilizações em curso - 8.943 - 8.943 4.072 - 4.072
Benfeitorias em imóveis de terceiros 20 6.994 (4.994) 2.000 6.994 (4.323) 2.671
Total 76.688 (30.548) 46.140 70.091 (26.291) 43.800
Movimentação do imobilizado

Terrenos, edifícios,  
instalações e benfeitorias

Equipamentos, máquinas, 
móveis e utensílios

Imobilizações em 
curso

Veículos e aparelhos 
de comunicação Total

Saldos em 31/12/2018 27.201 10.149 2.065 23 39.438
Adições 165 3.425 6.112 - 9.702
Depreciação (1.884) (2.285) - (22) (4.191)
Transferências 3.435 (479) (4.105) - (1.149)
Saldos em 31/12/2019 28.917 10.810 4.072 1 43.800
Adições - - 6.599 - 6.599
Baixas - - - - -
Depreciação (2.208) (2.049) - (1) (4.259)
Transferências 84 1.643 (1.728) - -
Saldos em 31/12/2020 26.793 10.404 8.943 - 46.140

9.    Intangível
31/12/2020 31/12/2019

Taxa de amortização anual (%) Custo Amortização / acumulada Líquido Custo Amortização / acumulada Líquido
Vida útil definida
Software 20 9.119 (4.218) 4.901 9.105 (2.438) 6.667
Total 9.119 (4.218) 4.901 9.105 (2.438) 6.667
Movimentação do intangível

Software Total
Saldos em 31/12/2018 1.368 1.368
Adições 5.195 5.195
Amortizações (1.045) (1.045)
Transferências 1.149 1.149
Saldos em 31/12/2019 6.667 6.667
Adições 14 14
Amortizações (1.780) (1.780)
Saldos em 31/12/2020 4.901 4.901
Teste de impairment - Avaliação ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Companhia efetua teste de perda por redução no valor recuperável (“impairment”) para todos os ativos com vida útil indefinida registrados em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019. 
O valor recuperável destes ativos foi determinado com base no valor em uso a partir dos fluxos de caixa descontados das unidades geradoras de caixa 
(UGC). 
A data-base da elaboração do teste para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi 31 de julho de 2020. Este teste baseia-se em uma série de 
julgamentos, estimativas e premissas da Administração. A projeção dos resultados foi preparada com base em estimativas macroeconômicas externas, 
no histórico de resultados dos respectivos segmentos de negócio, em perspectivas da Administração para custos e despesas nos próximos anos, no 
custo médio ponderado de capital do grupo econômico e com a premissa de continuidade das operações por prazo indeterminado. A taxa de desconto 
nominal utilizada foi de 15,8% e real de 12,6%, calculada conforme metodologia do custo médio ponderado (WACC).

10.  Provisões técnicas de assistência à saúde 
10.1. Provisões técnicas

Reclassificado
31/12/2020 31/12/2019

Provisão de contraprestação não ganha (i) 25.887 29.834
Provisão de eventos a liquidar para SUS (ii) 1.794 3.098
Provisão de eventos a liquidar para outros prestadores de serviços assistenciais (iii) 37.268 30.153
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA (iv) 24.731 20.804
Total Circulante 89.680 83.889
Circulante 88.014 83.652
Não circulante 1.666 237
Total 89.680 83.889
(i)    Para que a Companhia demonstre suas receitas pelo regime de competência, o montante referente ao faturamento de períodos subsequentes é 

contabilizado no passivo, na conta provisão de contraprestação não ganha (PCNG), em contrapartida no ativo, na conta contraprestação pecuniária 
a receber, sendo apropriada ao resultado de acordo com o período de cobertura do risco. Reclassificado para fins de comparação, valores 
registrados anteriormente como receita antecipada de contraprestações;

(ii)   Provisão técnica das operadoras de planos privados de assistência à saúde, cuja obrigação legal é de restituir as despesas do Sistema Único 
de Saúde – SUS, no eventual atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos. A Companhia realiza depósitos 
judiciais relacionados a esta provisão;

(iii)  Provisão para garantia de eventos já ocorridos, avisados pelo prestador ou beneficiário e ainda não pagos, cujo registro contábil é realizado pelo 
valor integral informado no momento da cobrança à operadora;

(iv)  Provisão para fazer frente aos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados, constituída com base em cálculo atuarial aprovado 
pela ANS. Incluído o valor de R$ 6.607 de Peona – SUS no exercício de 2020.

Movimentação das provisões técnicas:
Provisão de contra-

prestação não ganha
Provisão de eventos a liquidar para SUS e para 

outros prestadores de serviços assistenciais
Provisão de eventos ocorri-

dos e não avisados Total
Saldos em 31/12/2018 9.926 43.236 17.156 70.318
Constituições 29.834 577.339 3.648 610.822
Reversões - (7.819) - (7.819)
Baixas (9.926) (579.505) - (589.431)
Saldos em 31/12/2019 29.834 33.251 20.803 83.889
Constituições 25.887 596.679 3.928 626.494
Reversões - (36.584) - (36.584)
Baixas (29.834) (554.283) - (584.117)
Saldos em 31/12/2020 25.887 39.063 24.731 89.681
10.2. Garantia das provisões técnicas
Os recursos garantidores das provisões técnicas da Companhia estão aplicados de acordo com as determinações contidas na legislação vigente e 
estão compostos por:

31/12/2020 31/12/2019
Ativos garantidores
Depósitos judiciais - SUS 663 663
Aplicações financeiras vinculadas (i) 70.105 68.687
Total 70.768 69.350
Provisões técnicas
PEONA 24.731 20.804
Eventos a liquidar há mais de 30 dias 2.087 1.740
Total 26.818 22.544
Suficiência de vínculo dos ativos garantidores 43.950 46.806

(i)  Valor das aplicações financeiras vinculadas descontado o valor do IR estimado conforme extrato bancário em 31 de dezembro de 2020, segundo 
cálculo ANS.

11.  Tributos e encargos sociais a recolher
31/12/2020 31/12/2019

ISS (i) 6.324 6.082
INSS e FGTS 2.221 2.377
PIS e COFINS 1.671 1.440
Retenção Lei 10.833 1.151 1.316
IRRF 866 901
Total 12.233 12.116

(i)  Valor de ISS aguardando o julgamento final, referente a medida cautelar nº 5835 de 28/03/2018, que suspendeu os efeitos da lei complementar nº 
157/2016.

12.  Empréstimos e Financiamentos a pagar
Descrição Início Vencimento Encargos financeiros 31/12/2020 31/12/2019
Mútuo com UHG (i) set-18 set-21 11,18% a.a. 100.497 100.497
Total 100.497 100.497
Circulante 100.497 497
Não circulante - 100.000
Total 100.497 100.497
(i)  Mútuo com a finalidade de captação de recursos para aquisição de participação societária em empresas que atuam no mercado de Saúde Suplementar. 

A operação foi realizada em Reais (R$), não havendo exposição a outras moedas, transferido ao grupo de Circulante o valor correspondente ao 
principal que será pago na data de vencimento, juntamente com os juros correspondentes, que estão sendo pagos trimestralmente.

A movimentação dos saldos de empréstimos da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 está demonstrada a 
seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Saldos no início do exercício 497 100.000 497 100.000
Pagamento de juros (11.366) - (11.335) -
Apropriação de juros 11.366 - 11.335 -
Transferência curto/longo prazo 100.000 (100.000) - -
Saldos no fim do exercício 100.497 - 497 100.000
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Registro ANS nº 355097

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da 
Santa Helena Assistência Médica S.A. 
São Bernardo do Campo – SP  
Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Helena Assistência Médica S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Santa Helena Assistência Médica S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 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 as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 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 relevante no relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 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 contábeis, 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 
contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 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 contábeis.
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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 

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

•  obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional;

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. 
Ana Cristina Linhares Areosa

CT CRC RJ-081.409/O-3
Grant Thornton Auditores Independentes

CRC 2SP-025.583/O-1

Pedro Barreto Gomes - MIBA - 1.780 

ATUÁRIODIRETOR PRESIDENTE CONTADORA

Rodrigo Ferreira da Rocha Maria Lúcia Guilherme de Brito - CRC-RJ 088050/O-S-SP

13.  Débitos diversos 
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
Fornecedores 10.328 8.962
Obrigação com pessoal (i) 9.390 - 8.785 -
Investimentos a Liquidar (ii) 6.505 - 6.331 -
Dividendos a Pagar 7.114 - 5.486 -
Outros 2.751 12 4.463 12
Total 36.088 12 34.027 12
(i)  Representado por Salários, Férias e seus respectivos encargos sociais;
(ii) Valor referente aquisição das empresas Sobam e APS. 

14.  Ativo fiscal diferido
31/12/2020 31/12/2019

Provisão para ações judiciais 17.042 4.594
Provisão para perdas sobre créditos (i) 2.033 7.824
Impairment - ágio APS 13.640 13.640
Outros ativos fiscais diferidos 177 -
Ativos fiscais diferidos 32.892 26.058
(i)  Constituída sobre créditos de operações com planos de assistência à saúde e outros créditos.
A Administração da Companhia elabora estudo técnico, ao final de cada exercício social, de realização futura do ativo fiscal diferido. Anualmente esse 
estudo sofre atualizações, considerando a capacidade provável de geração de lucros tributáveis no contexto das principais variáveis de seus negócios. 
De acordo com estas projeções, estima-se que o ativo referente ao  imposto de renda e a contribuição social diferidos será realizado nos seguintes 
prazos:
Vencimentos
2021 3.911
2022 3.722
2023 3.595
2024 2.942
2025 2.911
2026 a 2030 15.811

32.892
15.  Provisão para ações judiciais

15.1. Ações judiciais com risco de perda provável
A Companhia constitui provisão para ações judiciais com base na opinião de seus assessores jurídicos externos. Processos com risco de perda 
prováveis são integralmente provisionados. Os valores contabilizados estão demonstrados a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Cíveis (i) 5.393 4.955
Trabalhistas (ii) 42.423 7.686
Tributárias 644 633
Total 48.460 13.274
(i)   Basicamente, questões contratuais, como carência, cancelamentos de contratos, exclusão de coberturas e doenças pré-existentes.
(ii)  Reclamações trabalhistas, como vínculo empregatício e horas extras. Em 2020, em razão de jurisprudência e evolução dos processos, a 

Administração reavaliou suas estimativas para valores de risco de perda de alguns processos. Esta reavaliação, combinada com novas ações, 
resultou em particular aumento nas contingências trabalhistas com prognóstico de perda provável (vide nota 16.2).  

Movimentação da provisão para ações judiciais
31/12/2020 31/12/2019

Saldo no início do exercício 13.274 9.272
Constituições 36.335 60.338
Reversões/baixas (1.149) (56.336)
Saldo no fim do exercício 48.460 13.274
15.2. Ações judiciais com risco de perda possível
A Companhia também possui processos cujas expectativas de perda são classificadas como possíveis, na opinião de seus consultores jurídicos. A 
Companhia não provisiona os valores envolvidos nesses processos, porém os divulga, conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019
Contingência cível/regulatória 5.711 3.194
Contingência trabalhista (i) 13.333 44.742
Contingência tributária 5.587 280
Total 24.630 48.216
(i)  Reclamações trabalhistas, como vínculo empregatício e horas extras. Em 2020, em razão de jurisprudência e evolução dos processos, a Administração 

reavaliou suas estimativas para valores de risco de perda de alguns processos. Esta reavaliação, combinada com novas ações, resultou em particular 
aumento nas contingências trabalhistas com prognóstico de perda provável (vide nota 16.1).

15.3. Depósitos judiciais e fiscais
Os depósitos judiciais e fiscais da Companhia estão correlacionados às provisões e passivos contingentes. São garantidores de potenciais pagamentos 
de contingências. Os depósitos judiciais são registrados no ativo não circulante até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos por 
uma das partes envolvidas.

31/12/2020 31/12/2019
Cíveis 1.348 1.581
Eventos (SUS) (i) 663 663
Trabalhistas 1.687 514
Tributárias 242 241
Total 3.940 2.999
(i)  Depósitos judiciais relacionados às provisões técnicas da Companhia, cuja obrigação legal é de restituir as despesas do SUS, no eventual 

atendimento de seus beneficiários que estejam cobertos pelos respectivos planos.
16.  Patrimônio líquido

16.1. Capital social
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de dezembro de 2018, foi aprovado o aumento de capital social na Companhia com ações da 
companhia Amico Saúde Ltda., pelo acionista controlador Amil Assistência Médica Internacional S.A. no montante de R$ 331.485, sendo R$ 270.552 
ágio gerado na subscrição de ações que posteriormente foi incorporado ao capital social, mediante a emissão de 6.451.627 novas ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal.
Dessa forma, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o capital totalmente subscrito e integralizado era de R$ 363.118 dividido em 9.802.539 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal.
16.2. Resultado líquido do exercício e destinações
O montante do resultado líquido do exercício findo em 31/12/2020 foi de R$ 24.122 e de R$ 20.194 em 31/12/2019. O lucro líquido do exercício tem 
as seguintes destinações:
Reserva Legal
■  5% do lucro líquido do exercício, após absorção dos prejuízos acumulados, 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 o prejuízo e aumentar o capital.
Reserva Estatutária
■  5% do lucro líquido do exercício, após absorção dos prejuízos acumulados. A reserva estatutária consoante às disposições contidas no estatuto social 

da Companhia (artigo 194, da Lei no 6.404/76).
Distribuição de Dividendos
■  Dividendo mínimo obrigatório é apurado utilizando o percentual de 7,5% conforme estabelecido no estatuto social da Companhia. A base de cálculo 

é como segue:
2020 2019

Lucro líquido do exercício 24.121 20.194
Constituição de reserva legal (5%) (1.206) (1.010)
Constituição de reserva estatutária (5%) (1.206) (1.010)
Base de cálculo de dividendos 21.709 18.174
Dividendos mínimos obrigatórios (7,5%) (i) 1.628 1.363
(i) Os dividendos mínimos obrigatórios ainda não foram pagos aos acionistas.
16.3. Reserva de reavaliação
O saldo da reserva de reavaliação de terrenos próprios é de R$ 1.413 em 31/12/2020 e em 31/12/2019.

17.  Transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas possuem prazos, preços e demais condições semelhantes àquelas realizadas com terceiros, sendo as principais 
sumariadas a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 417 872
Contas a receber (i) 417 872
Amil - 598
HSH 417 274
Ativo Não Circulante 28.450 10.600
Realizável a Longo Prazo 28.450 10.600
Amico - AFAC 28.450 10.600
Passivo Circulante 129.354 23.085
Contas a pagar (ii) 21.743 17.102
Amil - 183
Amico 921 1.178
Cemed 1.450 1.595
Esho 448 35
HAT 7.084 5.567
HSH 11.840 8.521
Sobam - 23
Dividendos a pagar 7.114 5.486
Amil 5.528 4.263
Elual 1.586 1.223
Outros 100.497 497
Mútuo com UHC 100.497 497
Passivo Não Circulante - 100.000
Outros - 100.000
Mútuo com UHC - 100.000
Receitas (i) 10.505 11.666
Amil 3.414 8.581
HSH 7.091 3.085
Custos e Despesas (ii) 242.760 199.490
Amil 1.055 1.833
Amico 13.348 11.880
Ana Costa 14 32
Cemed 14.861 13.261
Esho 673 4.873
HAT 50.089 38.131
HSH 151.244 117.754
Seisa - 301
Sobam 110 89
Pitangueiras - 1
Mútuo com UHC 11.366 11.335
(i)   Valores referentes a atendimentos médicos prestados aos beneficiários das companhias interligadas.
(ii)  Valores relacionados aos atendimentos médicos prestados aos beneficiários da Santa Helena Assistência Médica S.A..

18.  Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
31/12/2020 31/12/2019

Receitas de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
Receitas com operações de assistência médico-hospitalar
Particular 162 2.034
Convênios (i) 7.091 8.581
Subtotal 7.253 10.615
Outras receitas operacionais
Recuperação de despesas 792 60
Receitas com contrato de exclusividade 17 89
Outras receitas 279 3
Subtotal 1.088 152
Total 8.341 10.767
(i) Valores correspondentes à receita Intercompanhia.

19.  Outras despesas operacionais com plano de assistência à saúde
31/12/2020 31/12/2019

Outras despesas operacionais com planos de assistência à saúde
Recuperação de outras despesas operacionais de assistência à saúde 130 167
Provisão (reversão) para perdas sobre recebíveis (i) (22.123) (32.391)
Provisão para perdas sobre outros créditos (i) (21) (263)
Reclamações judiciais cíveis - danos morais (4.005) (3.149)
Total (26.019) (35.636)
(i)  Registrado no grupo “Outras despesas de operações de planos de assistência à saúde” os valores de “Provisão (reversão) para perdas sobre recebí-

veis” no valor (R$ 22.123), junto com a “Provisão para perdas sobre outros créditos” no valor de (R$ 21), totalizando (R$ 22.144) na linha de “Provisão 
(reversão) para perdas sobre recebíveis” da Demonstração do Resultado.

20.   Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da operadora
Reclassificado

31/12/2020 31/12/2019
Outras despesas operacionais de assistência à saúde não relacionadas
 com planos de saúde da operadora
Pessoal (692) (635)
Suprimentos médicos (49) (73)
Serviços de terceiros (178) (138)
Localização e funcionamento (206) (183)
Tributos (7) (2)
Depreciação e amortização (41) (44)
Subtotal (1.173) (1.076)
Provisão para perdas sobre recebíveis (1.362) (1.341)
Recuperação de outras despesas 5 77
Outros (37) (192)
Subtotal (i) (1.393) (1.455)
Total (2.567) (2.532)
(i)  Valores de 2019 foram reclassificados referente ao rateio de custos da rede assistencial. O montante de R$ 99.509 foi reclassificado para a rubrica 

de eventos conhecidos ou avisados.
21.  Despesas administrativas

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal (52.978) (31.187)
Serviços de terceiros (21.085) (8.503)
Localização e funcionamento (5.946) (7.878)
Depreciação e amortização (2.250) (1.144)
Publicidade e propaganda (255) (164)
Tributos (682) (1.983)
Judiciais (292) (4.775)
Outras (282) (266)
Total (83.770) (55.900)

22.  Resultado financeiro líquido
31/12/2020 31/12/2019

Despesas financeiras
Descontos concedidos (85) (2.912)
Empréstimos e financiamentos (i) (11.541) (11.692)
Tarifas bancárias (5.698) (5.446)
Financiamento de tributos (140) (92)
Outras (140) (284)
Subtotal (17.604) (20.426)
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 2.227 7.037
Recebimentos em atraso 2.897 4.092
Atualização de crédito tributário 90 44
Descontos obtidos 15 218
Subtotal 5.229 11.391
Total líquido (12.375) (9.035)
(i) Basicamente, encargos financeiros do contrato de mútuo com UHC.

23.  Imposto de renda e contribuição social
A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social apurada conforme alíquotas nominais e no resultado do exercício estão apresentadas a 
seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Lucro (prejuízo) contábil antes do imposto de renda e contribuição social 32.188 21.712
Alíquota fiscal nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota nominal (10.944) (7.382)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Despesas indedutíveis (i) (586) (1.231)
Equivalência patrimonial 3.198 (416)
Outras diferenças permanentes 265 7.511
Imposto de renda e contribuição social no resultado (8.067) (1.518)
Alíquota fiscal efetiva 25,06% 6,99%
(i)  Valores referentes às perdas indedutíveis, despesas não necessárias, multas indedutíveis, despesas com doações etc.

24.  Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como su-
ficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.
As políticas de riscos adotadas pela Administração da Companhia, dada as suas naturezas, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações 
contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Vigência
Item Tipo de cobertura Valores segurados Início Término
Complexo administrativo e hospitalar Danos materiais às edificações, instalações, máquinas e equipamentos 89.975 maio-20 maio-21

25.  Instrumentos financeiros
25.1. Considerações gerais
A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos finan-
ceiros disponíveis. Os riscos associados a estes instrumentos são gerenciados por meio de estratégias conservadoras, visando liquidez, rentabilidade 
e segurança. 
Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia são as disponibilidades, inclui aplicações financeiras, títulos e valores mobiliá-
rios, contas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores.
25.2. Classificação e valor justo dos instrumentos financeiros
25.2.1. Classificação
A Companhia efetua avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e me-
todologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem considerável 
julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um 
efeito relevante nos valores de realização estimados.
Os principais ativos financeiros da Companhia consistem em caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber de clientes 
que resultam diretamente de suas operações. 
Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a empréstimos, financiamentos e obrigações com fornecedores. O principal propósito dos 
empréstimos e financiamentos foi a captação de recursos para as operações de combinações de negócios, enquanto que as obrigações com fornece-
dores e outras contas a pagar resultam diretamente das suas operações.
25.2.2. Mensuração do valor justo
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes 
dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. 
O valor justo das contas a receber e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo 
desses instrumentos.
O passivo financeiro representado pelos empréstimos e financiamentos da Companhia se encontra classificado como outros passivos e são mensura-
dos pelo custo amortizado.
Os valores justos e contábeis dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e suas respectivas classificações são os seguintes:

31/12/2020
Valor Justo Valor Contábil

Ativos financeiros
Empréstimos e recebíveis
Caixas e bancos 7.239 7.239
Clientes 31.349 31.349
Valor justo por meio do reultado
Aplicações financeiras 95.635 95.635
Passivos financeiros
Custo amortizado
Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 88.015 88.015
Débitos diversos 36.088 36.088
Empréstimos e financiamentos a pagar 100.497 100.497
25.2.3 Hierarquia do valor justo
De acordo com o IFRS 7(CPC 46), a Companhia mensura seus saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários pelo seu valor 
justo. O caixa e equivalentes de caixa são classificados como Nível 1 e os títulos e valores mobiliários são classificados como Nível 2.
A tabela abaixo demonstra de forma resumida os instrumentos financeiros registrados a valor justo em 31 de dezembro de 2020:
Descrição Valor de mercado para ativos idênticos (Nível 1) Outros impactos significativos observáveis (Nível 2)
Ativo
Caixa e bancos 7.239 -
Aplicações livres 25.483 -
Total dos ativos 32.722 -
25.3. Gerenciamento de risco
A Companhia está exposta a diversos riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem 
afetar o negócio da Companhia, destacam-se:
a) Risco de crédito
O risco de crédito associado à possibilidade do não recebimento de valores faturados aos seus clientes é atenuado pela venda a uma base pulverizada 
de clientes e pela possibilidade legal de interrupção do atendimento aos beneficiários de planos de saúde após determinado período de inadimplência. 
A Companhia também está sujeita a risco de crédito associado às suas aplicações financeiras. Este risco é atenuado pela restrição de suas operações 
a instituições financeiras consideradas de primeira linha pelo mercado e concentração das aplicações em títulos públicos de renda fixa e curto prazo 
de vencimento.
b) Risco de taxa de câmbio
Assim como as demais empresas atuantes no setor de saúde suplementar, a Companhia também está sujeita aos efeitos da variação cambial sobre 
os custos dos serviços prestados, tendo em vista que parte dos medicamentos e materiais médico-hospitalares estão vinculados à variação cambial. 
c) Risco de taxa de juros
O risco inerente de taxa de juros surge em virtude da possibilidade de existirem flutuações nas taxas de juros vinculados ao CDI, os quais a Companhia 
possui obrigações contratadas. Para reduzir a exposição a variações nas taxas de juros do mercado local, a Companhia concentra suas aplicações 
financeiras em títulos públicos indexados à variação do CDI. 
d) Risco de liquidez 
A Companhia monitora o risco de insuficiência de recursos, administrando seus recursos financeiros de modo a garantir o cumprimento de suas obri-
gações no curto e longo prazo. Os índices de liquidez corrente e geral da Companhia em 31 de dezembro de 2020 eram 0,60 e 0,72, respectivamente.

26.  Teste de adequação de passivo (Liability Adequacy Test – LAT) 
Conforme a Resolução Normativa - RN Nº 435, de 23 de novembro de 2018, o TAP para a data-base 2020, utiliza métodos atuariais, estatísticos e finan-
ceiros com base em considerações realistas para estimar o valor presente esperado dos fluxos de caixa que decorram do cumprimento dos contratos 
de planos de saúde na modalidade de pré-pagamento. O teste foi realizado utilizando os seguintes parâmetros:
■  Os contratos foram segregados, entre as modalidades: individual, coletiva empresarial, coletiva por adesão e corresponsabilidade assumida;
■  As estimativas correntes dos fluxos de caixa foram apuradas considerando as vigências dos contratos, limitadas ao máximo de 8 (oito) anos;
■  Para o cálculo das estimativas de sobrevivência e de morte foi utilizada a tábua BR-EMSsb-V.2015-f vigente e ajustada, quando for o caso, por critério 

de desenvolvimento de longevidade;
■  As premissas utilizadas para projeções de receitas e despesas foram baseadas na experiência observada pela operadora;
■  As estimativas correntes dos fluxos de caixa foram descontadas a valor presente com base nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de 

risco pré-fixada definidas pela ANBIMA;
A apuração do Teste de Adequação de Passivos (TAP) foi obtida pela subtração entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa, descontadas 
a valor presente com base nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ) livre de risco pré-fixada. Após a projeção de todas as receitas e despesas 
com base nas premissas definidas neste estudo, o valor presente do fluxo de caixa obtido foi positivo. Sendo assim, não foi necessário a constituição 
de novos passivos pela Companhia.
27.  Outras informações
27.1. Eventos médico-hospitalares - assistência médico-hospitalar, cobertura assistencial com preço preestabelecido - carteira de planos 
individuais/ familiares pós Lei nº 9.656/98
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de eventos médico-hospitalares - assistência médico-hospitalar do Documento de Informações Periódicas 
- DIOPS do 4º Trimestre de 2020 está em conformidade com o Ofício Circular no 01, de 01 de novembro de 2013, referente aos planos individuais 
firmados posteriormente à Lei nº 9.656/98, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço preestabelecido, como segue:

31/12/2020 31/12/2019
Rede Própria Rede Contratada Total Total

Consulta Médica 68.482 919 69.401 52.874
Exames 10.421 52.218 62.639 47.722
Terapias 3.936 15.634 19.570 14.910
Internações 37.973 32.623 70.596 53.785
Outros atendimentos 2.774 12.778 15.552 11.849
Demais despesas - 3.099 3.099 2.361
Total 123.586 117.271 240.857 183.501
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   2.020  2.019
   Edu- Total das Total das
Ativo Nota Saúde cação Atividades Atividades
Circulante  1.006.423 901 1.007.324 901.230
Caixa e equivalentes de caixa 5 8.119 116 8.235 50.267
Contas de receber de clientes 6 864.421 266 864.687 767.109
Estoques 7 35.575 - 35.575 24.072
Adiantamentos a funcionários  3.202 245 3.447 3.616
Adiantamentos a fornecedores  13.259 3 13.262 11.970
Impostos a recuperar 8 57.693 224 57.917 41.048
Outros ativos circulantes  24.154 47 24.201 3.148
Não Circulante  220.087 344 220.431 171.736
Realizável a longo prazo  146.291 3 146.294 129.815
Contas a receber de clientes 6 101.192 - 101.192 103.130
Impostos a recuperar 8 982 - 982 2.802
Outros ativos não circulantes  1.415 - 1.415 3.098
Depósitos judiciais 19 42.702 3 42.705 20.785
Imobilizado, líquido 9 73.341 341 73.682 41.213
Intangível, líquido 9 455 - 455 708
  73.796 341 74.137 41.921
Total do Ativo  1.226.510 1.245 1.227.755 1.072.966

1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde - Associação Benefi cente de 
Assistência Social e Hospitalar, é uma entidade civil de direito privado, sem fi ns lucrativos, 
fi lantrópica, com atividade na área da saúde, educação e assistência social, com seu foro jurí-
dico na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, fundada em 1.967, com título de Utilidade 
Pública Federal, conforme decreto nº 71.038 de 1.972, e registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social em 13/05/1.968 - nº 00000249629/67-70. Tem como fi nalidade esta-
tutária, conforme artigo 3º: I. Prestar e promover a assistência à educação, à saúde, serviços 
médico-hospitalares, prontos-socorros, pronto-atendimentos, serviços de emergência, ser-
viços auxiliares em saúde, tanto em regime de internação quanto ambulatorial, a quantos 
procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso ou opinião 
política. II. Prestar assistência social por meio de asilos, creches, centros de convivência de 
idosos, crianças e adolescentes e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
III. Desenvolver, direta ou indiretamente, a educação e a pesquisa, tanto pura quanto aplica-
da, sobretudo em seus estabelecimentos ou por convênio, para favorecer o aperfeiçoamento 
das atividades da educação e da saúde. IV. Levar a efeito, dentro de suas possibilidades, ativi-
dades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imu-
nização. V. Promover, realizar ou contribuir, por meios próprios ou em parceria com terceiros, 
com campanhas que tenham por objetivo ações de promoção, prevenção, precaução e pro-
teção da Saúde. VI. Criar e divulgar indicadores de saúde que possam referenciar a melhor 
qualifi cação de seus propósitos, conforme previsto neste estatuto. VII. Atuar junto a comuni-
dades e órgãos de interesse social para divulgar seu conhecimento e experiência para fi ns de 
fortalecer e qualifi car os agentes do mercado de saúde. Quanto às suas fi nalidades, conforme 
prevê o artigo 4º do Estatuto, a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Educacio-
nais em formação escolar, em todos os níveis, podendo fundar e manter escolas, faculdades 
e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder 
bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração escolar e universitária, hospitalar, na 
modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração e ges-
tão operacional propriamente dita, e outros serviços de saúde a entidades congêneres ou 
não, e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados, inclusive 
com o patrocínio e desenvolvimento direto e indireto de pesquisas científi cas. III - Promover, 
coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específi cas na área da saúde. IV - Ce-
lebrar e cumprir contratos de gestão, termos de fomento, termos de cooperação, acordos de 
cooperação, convênios e parcerias com o Poder Público ou iniciativa privada, para a gestão 
e/ou administração de estabelecimentos de saúde, recebendo recursos fi nanceiros e, even-
tualmente, bens públicos ou particulares. V - Divulgar seu conhecimento técnico e científi co 
através de meios de comunicação de qualquer natureza. VI - Participar, apoiar e promover 
associações de classe e sindicatos que representem seus interesses, notadamente os setores 
de saúde e educação. VII - Adquirir novas tecnologias, equipamentos hospitalares, softwares 
e afi ns, para as áreas de saúde e educação, de origem nacional ou importado, para melhor 
atender os usuários de seus serviços. • Atividade de Saúde: Fundamentada em seu Estatuto 
Social, a Pró-Saúde - Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar tem por obje-
tivo prestar assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que 
preceitua a legislação, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em 
comodato ou qualquer outra forma de contratação Em 2.020 a Entidade realizou em seus 
estabelecimentos de saúde próprios/comodato, atendimentos de 42.892 (Em 2.019 - 24.047) 
pacientes/dia, e em atendimentos ambulatoriais 186.815 (Em 2.019 - 262.135). No trabalho 
desenvolvido nos estabelecimentos de Saúde, que estão sob Contrato de Gestão em 09 mu-
nicípios distribuídos pelo País, realizou no exercício de 2.020 atendimentos pacientes/dia na 
ordem de 269.561 (Em 2.019 - 318.788) e atendimentos ambulatoriais de 1.700.231 (Em 2.019 
- 3.232.858). As unidades que compõe a área da saúde em 2.020 estão relacionadas a seguir:
Contratos Próprios/Comodato Em Atividade: 1. Hospital de Porto Trombetas - Oriximiná/
PA; 2. Hospital Yutaka Takeda - Serra dos Carajás-Parauapebas/PA; 3. Hospital 5 de Outubro 
- Canaã dos Carajás/PA; 4. Hospital Bom Pastor - Guajará-Mirim/RO; 5. Hospital São Luiz - 
Cáceres/MT; 6. Hospital Madre de Dio - São Miguel do Iguaçu/PR. Contratos de Gestão em 
Atividade: 1. Hospital Regional do Sudoeste do Pará Dr. Geraldo M De Castro Veloso; 2. Hos-
pital Regional Da Transamazônica; 3. Hospital Regional Do Baixo Am Do Para Dr Waldemar 
Penna; 4. CAPS AD - Mogi das Cruzes; 5. Hospital Metropolitano De Urgência E Emergência *; 
6. Hospital Estadual Do Cérebro Paulo Niemeyer **; 7. Hospital Galileu; 8. Hospital Oncológico 
Infantil Octavio Lobo; 9. Hospital Estadual De Urgência E Emergência - Vitória/ES ***; 10. Hos-
pital Materno Infantil de Barcarena - Dra. Anna Turan; 11. Unidade de Pronto Atendimento da 
Zona Leste. * Incluído o Hospital de Companha do Hangar COVID-19, conforme contrato de 
gestão nº 012/SESPA/2020 de 29 de dezembro de 2020. ** Filial com seu contrato de gestão 
encerrado em 08 de janeiro de 2020. *** Filial com seu contrato de gestão encerrado em 18 de 
dezembro de 2020. Sedes e Escritórios Regionais em Atividade: 1. Sede Administrativa; 2. 
A.M.S.S. Escritório Central - Sede Social; 3. Escritório Regional - Tocantins; 4. Escritório Regio-
nal - Rio de Janeiro; 5. Pro Saúde - Escritório Administrativo (DP). Contratos Próprios/Como-
dato sem Atividade mas Movimento Operacional/Financeiro: 1. Hospital Alayde Costa.
Contrato de Gestão sem Atividades mas Movimento Operacional/Financeiro: 1. Hospital 
Dr. Luiz Camargo Da Fonseca E Silva; 2. Centro De Saúde Maria Conceição Santiago Imbassay; 
3. Pro Saúde Ass Ben Ass Soc E Hosp Santa Casa De Atibaia; 4. Hospital Municipal De Araucária; 
5. Hospital Central Dr Benicio Tavares Pereira; 6. Hospital Municipal De Araguaína; 7. Hospital 
Municipal De Foz Do Iguaçu; 8. Hospital De Urgência Da Região Sudoeste (Santa Helena de 
Goiás/GO); 9. Pró-Saúde - Serviços De Saúde Catanduva; 10. Hospital Regional De Arapoema; 
11. Hospital Regional De Araguaína; 12. Hdt Hospital De Doenças Tropicais Araguaína; 13. 
Hospital Regional De Gurupi; 14. Hospital Regional De Araguaçu; 15. Hospital Materno Infantil 
Tia Dede; 16. Hospital E Mat. Dona Regina Siqueira Campos De Palmas; 17. Hospital De Pe-
queno Porte Alvorada; 18. Hospital Regional De Paraiso Dr. Alfredo O. Barros; 19. Hospital Re-
gional De Porto Nacional; 20. Hospital Regional De Miracema; 21. Hospital Regional De Pedro 
Afonso; 22. Hospital Regional De Guaraí; 23. Hospital Geral De Palmas Dr. Francisco Ayres; 24. 
Hospital Infantil De Palmas - Dr. Hugo Da Rocha Silva; 25. Hospital De Referência De Arraias; 
26. Hospital De Referência De Dianópolis; 27. Hospital E Maternidade São Jose Do Ribamar; 
28. Unidade De Terapia Intensiva Hospital E Carlos Chagas; 29. Hospital Estadual Prefeito Joao 
Batista Caff aro; 30. Hospital Estadual Alberto Torres; 31. Hospital Estadual Rocha Faria; 32. 
Hospital Estadual Anchieta (Hean); 33. Pronto Socorro Do Engenho Novo; 34. Hospital Mu-
nicipal De Barueri - Dr. Francisco Moran; 35. Hospital Estadual Adão Pereira Nunes; 36. Upa 
Itaboraí; 37. Hospital De Clínicas De Campo Limpo Paulista; 38. Hospital Regional De Uberaba; 
39. Unidade Pronto Atendimento Mirante; 40. Unidade Pronto Atendimento São Benedito; 
41. Pronto Atendimento Matão; 42. Unidade De Pronto Atendimento - Upa 24 Horas  (MA-
CARENKO); 43. Pró-Saúde Regional Bahia (UPA Valéria - Salvador/BA); 44. Hospital Geral Dra. 
Francisca Mendes (Manaus/AM); 45. Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá/
PA; 46. Hospital Municipal Nossa Senhora Da Luz Dos Pinhais; 47. Serviço De Urgência De 
Mogi Das Cruzes; 48. Hospital Estadual Getúlio Vargas; 49. Hospital Deputado Luis Eduardo 
Magalhaes; 50. Hosp. Mun. De Mogi Das Cruzes Pref. Waldemar Costa Filho; 51. UBS Alto do 
Ipiranga - Mogi das Cruzes/SP; 52. Única Fisioterapia e Reabilitação - Mogi das Cruzes/SP; 53. 
UPA Porte II - Mogi das Cruzes/SP. Sedes e Escritórios Regionais sem Atividade, mas com 
Movimento Operacional/Financeiro: 1. Escritório Regional de Goiânia; 2. Escritório Regional 
II - Rio de Janeiro; 3. Escritório H.E.R.F. - Rio de Janeiro. • Atividade de Educação: A Pró-Saúde 
Associação Benefi cente de Assistência Social e Hospitalar fi rme no cumprimento de seus 
objetivos, desenvolve em parceria com o município de São Paulo, atividades em formação 
escolar, com vistas a formação integral na primeira etapa da educação básica. Em 2.020 a 
Entidade atendeu em seus Centros de Educação Infantil a 651 alunos e em 2.019 a 751 alunos 
na modalidade de creche/pré-escola, encaminhadas pelo sistema próprio do munícipio de 
São Paulo, sistema escola on-line - EOL. Os estabelecimentos que tiveram atividade econô-
mica na área da educação no exercício de 2.020 estão relacionados a seguir: 1. Creche Jardim 
Eliane; 2. Creche Jardim São Jorge; 3. CEI Lageado; 4. Centro Educacional Infantil Santa Rita.
b) Ações estratégicas da administração para manutenção das atividades operacionais: 
A Pró-Saúde, ao longo de sua história, desenvolveu técnicas de excelência na gestão hospi-
talar, notadamente reconhecida no território nacional, principalmente, através da celebração 
de contratos de gestão para administração hospitalar com entes públicos em diversos esta-
dos do Brasil. No entanto, esse modelo de negócio tem demonstrado ao longo dos anos, que 
quando o ente público não consegue honrar os pagamentos das subvenções, compromete 
de forma signifi cativa a gestão hospitalar e por refl exo geram passivos para a Pró-Saúde, além 
de diversas contingências de ordem trabalhistas e cíveis. Os refl exos dessas operações podem 
ser representados pela quantidade de fi liais encerradas, bem como, de fi liais com incerteza de 
continuidade operacional, que em 31 de dezembro de 2020, podem ser assim demonstradas:
Filiais encerradas   Patrimônio
   líquido
Descrição Ativos Passivo (negativo)
Santa Casa de Atibaia 1.051 6.769 (5.719)
Hospital de Foz do Iguaçu 1.306 266 1.040
Hospital de Uberaba 176 4 172
Hospital Alayde Costa 9.185 15.951 (6.766)
UPA Macarenko 9.727 21.130 (11.402)
Pronto Atendimento de Matão 1.654 5.218 (3.563)
UPA Mirante 119 4.885 (4.766)
UPA São Benedito 94 5.295 (5.201)
16° Centro de Saúde de Imbassay 1.470 4.685 (3.215)
Catanduva 6.890 13.631 (6.742)
Samu - Mogi das Cruzes 485 589 (104)
Hospital de Mogi das Cruzes - Bras Cubás 2.306 6.802 (4.496)
Hospital de São José do Ribamar - MA 14.509 4.721 9.788
Hospital Municipal de Araguaína - TO 17.648 834 16.814
Hospital de Pinhais - PR 1.260 1.515 (255)
Hospital de Mairi - BA 4.687 4.247 440
Hospital Municipal de Barueri - SP 36.440 19.514 16.926
Pronto Socorro do Engenho Novo - SP 2.568 101 2.466
Hospital de Clínicas Campo Limpo Paulista 2.813 4.632 (1.819)
Hospital Municipal de Cubatão - SP 18.868 25.748 (6.880)
UPA Valéria - BA 1.466 4.080 (2.613)
Hospital Municipal de Araucária - PR 6.197 17.334 (11.138)
Hospital Carlos Chagas - RJ 8.815 7.180 1.635
Hospital Estadual Anchieta 6.630 14.755 (8.125)
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes-RJ 269.182 138.643 130.539
Hospital Estadual Rocha Faria - RJ 7.969 32.485 (24.516)
Hospital Getúlio Vargas - RJ 159.272 191.917 (32.645)
Upa Itaboraí - RJ 20.569 6.806 13.763
Projeto Tocantins - Governo Estadual 146.712 18.386 128.326
Complexo Hospitalar de Trauma - RJ 73 1.146 (1.073)
Instituto do Cérebro - RJ 5.695 42.103 (36.408)
Hospital de Vitória - ES 15.552 10.726 4.826
Hospital Sta. Helena de Goiás 3.359 5.077 (1.718)
Única 559 515 44
UBS Ipiranga 816 690 126
UPA Dra. Corasi 1.474 1.094 379
Hospital Central Dr. Benício T P-Vitória/ES - 2.656 (2.656)
 787.597 642.133 145.464
Filiais com incerteza de   Patrimônio
 continuidade operacional   líquido
Descrição Ativos Passivos (negativo)
(*) Hospital de Marabá - PA 14.292 27.407 (6.666)
(*) Hospital de Altamira - PA 7.274 23.000 (16.120)
 21.566 50.407 (22.786)
(*) Para essas fi liais, os contratos de gestão possuem cláusulas que preveem o reembolso 
integral das despesas trabalhistas pela Secretaria de Saúde do Pará à Pró-Saúde, em eventual 
encerramento do contrato de gestão, fato que reduzirá o impacto dos passivos que eventu-
almente serão assumidos. Em razão do encerramento de fi liais, a Sede Administrativa teve 
uma perda signifi cativa de suas receitas para custear o custo corporativo compartilhado e 
demais despesas, acarretando num défi cit operacional de R$ 20.250 (Em 2019 - R$ 11.342) 
reconciliado da seguinte forma:
Descrição 2020 2019
(Défi cit) superávit líquido do exercício da Sede Administrativa (17.515) 5.252
(-) Resultado líquido fi nanceiro (446) (8.952)
(-) Provisões para contingência (2.289) (7.868)
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa - 226
Défi cit operacional da sede administrativa (20.250) (11.342)
A Pró-Saúde mantém o objetivo de reduzir a dependência de suas operações na gestão hos-
pitalar baseada na celebração de contratos de gestão com entes públicos, através da estra-
tégia de atuação no mercado privado que iniciou 2019, tais como: Parcerias com empresas 
do segmento de saúde; Parcerias com Universidades; Gestão de hospitais privados, inclusive 
projetos a médio e longo prazo para desenvolvimento de Parceria Público Privada (PPP); e 
Parceria com Fundos de Investimento para novos modelos de atuação própria. Este objetivo 
estratégico se mantém, porém no exercício de 2020 devido a pandemia do coronavírus (CO-
VID-19), com todas as restrições impostas, inclusive econômicas de forma abrangente ao país, 
algumas prospecções não avançaram. Contudo, no início do exercício de 2021 os novos ne-
gócios têm avançado signifi cativamente com grande possibilidade de êxito. Da mesma forma 
que outras oportunidades de negócios surgiram e tem avançado de forma satisfatória com 
expectativa de início. As ações são voltadas a prospecção de hospitais privados com interesse 
na venda de serviços de gestão hospitalar, assessoria, estudo de viabilidade, arrendamento 
e disponibilização total da atividade. Assim, no que tange ao processo de novos negócios, 
consiste objetivamente em prospectar e triar hospitais que atendam aos parâmetros mínimos 
de sustentabilidade, no intuito de otimizar os estudos de viabilidade que possam compor o 
portfólio de atuação da Pró-Saúde. Estas ações de prospecção contemplam diversas infor-
mações econômicas, fi nanceiras, assistenciais e análise do mercado local, a fi m de identifi car 
oportunidades com viabilidade assistencial, operacional e econômico-fi nanceira. Até a data 
de aprovação dessas demonstrações fi nanceiras, a Pró-Saúde já possuía dez unidades novas 
de saúde em fase inicial de prospecção; nove unidades novas de saúde em fase avançada 
de prospecção; sete unidades novas de saúde na fase análise prévia e triagem econômico-
-fi nanceira, onze unidades novas em estudo de viabilidade e três unidades novas em fase fi nal 
de formalização de assunção das operações. As previsões de fl uxo de caixa da administração 
relacionadas aos novos negócios demonstram entradas de recursos de junho a dezembro de 
2021 na Sede Administrativa no valor de R$ 17.678, e ainda valores dos aditivos contratuais 
relacionados à COVID-19, que serão da ordem de R$ 3.350 até maio de 2021, portanto uma 
previsão total de R$ 21.028 de incremento de receitas. Além dos assuntos descritos acima, a 
Administração da Pró-Saúde, busca a realização dos créditos de suas contas a receber com en-
tes públicos, principalmente relacionados as unidades do Rio de Janeiro para liquidar os pas-
sivos existentes. Conforme apontado pelos assessores jurídicos e jurisprudências, as unidades 
que têm em seus recebíveis notas de empenhos não liquidadas pelos Estados e Municípios, 
possuem títulos executáveis sendo essa uma das estratégias da Administração da Pró-Saúde 
para a realização dos créditos. Outra estratégia da Administração tem sido pautada na trans-

   2.020  2.019
Passivo e   Edu- Total das Total das
 patrimônio líquido Nota Saúde cação Atividades Atividades
Circulante  903.352 590 903.942 808.291
Fornecedores 10 224.635 20 224.655 229.732
Empréstimos bancários  - - - 1.900
Obrigações sociais e trabalhistas 11 229.676 447 230.123 226.601
Obrigações fi scais 12 130.397 14 130.411 123.930
Honorários médicos a pagar 13 70.785 - 70.785 62.236
Parcelamento de Impostos 14 1.738 - 1.738 1.449
Estoques de terceiros 15 1.048 - 1.048 4.421
Receitas diferidas 16 227.223 52 227.275 146.996
Contas a pagar 17 3.431 - 3.431 3.618
Outros passivos circulante  14.419 57 14.476 7.408
Não Circulante  180.660 450 181.110 125.037
Obrigações sociais e trabalhistas 11 2.455 - 2.455 1.607
Parcelamento de Impostos 14 10.380 - 10.380 11.764
Contas a pagar 17 9.740 - 9.740 9.740
Provisão para descontinuidade 18 54.376 423 54.799 53.345
Provisão para contigências 19 103.709 27 103.736 48.581
Patrimônio Líquido 20 142.498 205 142.703 139.638
Patrimônio social  141.794 265 142.059 139.798
Ajuste de avaliação patrimonial  (2.422) - (2.422) (2.371)
Superávit (défi cit) do exercício  3.126 (60) 3.066 2.211
Total do Passivo  1.226.510 1.245 1.227.755 1.072.966

ferência da responsabilidade dos passivos ao Estado do Rio de Janeiro, vinculando os créditos 
a receber aos processos judicias existentes, devido ao não repasse dos valores dos contratos 
de gestão durante sua vigência. Em 16 de março de 2020, a Pró-Saúde conseguiu a reali-
zação de R$ 28.236 de seus créditos, mediante a transferência de responsabilidade de 559 
ações trabalhistas ao Estado do Rio de Janeiro, sendo que ainda restam outras 4.253 ações.
2. Base de Preparação: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base nas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamen-
tos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a 
Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2.002 (R1) para as Entidades sem fi nalidade de 
lucros, e CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais. A emissão dessas demonstrações 
fi nanceiras foi autorizada pela Administração em 19 de março de 2.021. 2.1 Base de Men-
suração: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas com base no custo histórico, com 
exceção dos instrumentos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, 
do terreno e edifi cações do ativo imobilizado da Sede Administrativa para os quais foram 
adotados o critério do custo atribuído, bem como, para todo o ativo imobilizado do Hos-
pital São Luiz em Cáceres/MT avaliado pelo valor justo. 2.2. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Essas demonstrações fi nanceiras são apresentadas em real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Os valores estão sendo apresentados em milhares de reais exceto 
quando informado de outra forma. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A elaboração 
das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de po-
líticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estima-
tivas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas 
de premissas e estimativas que apresentem risco signifi cativo de resultar em ajuste material 
no próximo exercício fi nanceiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis ado-
tadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras 
estão incluídos nas seguintes notas explicativas: • Nota 6 b - Perdas estimadas com créditos de 
liquidação duvidosa; • Nota 9 - Imobilizado e Intangível (Depreciação do ativo imobilizado);
• Nota 18 - Provisões para descontinuidade; e • Nota 19 - Provisões para contingências.
3. “Operação S.O.S.” e seus refl exos na associação: Em agosto de 2018, a associação to-
mou conhecimento de que alguns de seus executivos teriam, por iniciativa própria, colabo-
rado espontânea e efetivamente com uma investigação conduzida pelo Ministério Público 
Federal no Estado do Rio de Janeiro. A associação esclarece que a ação judicial é sigilosa e, 
enquanto pessoa jurídica, não tem acesso ao seu teor, porque, como evidenciado pela pró-
pria divulgação ofi cial do Ministério Público Federal, tratou-se de uma decisão unilateral dos 
colaboradores pessoas físicas. Importante destacar que no exercício de 2020 não houve qual-
quer alteração ou nova informação referente a ação judicial e investigação que tragam con-
sequências juridicamente relevantes à Pró-Saúde, e está atenta a qualquer movimento neste 
sentido, de forma que possa tomar as medidas necessárias a reparação de qualquer dano que 
tenha sofrido. Em razão do segredo de justiça e pela fase incipiente do processo, ainda não 
se pode mensurar a totalidade do impacto fi nanceiro das denúncias veiculadas envolvendo 
supostas práticas ilícitas executadas por terceiros. Todavia, os montantes já apurados desses 
impactos, foram ajustados nas demonstrações fi nanceiras da associação em 2018 nas rubri-
cas abaixo, sendo que de 2019 a 2020 não há qualquer impacto que se tenha conhecimento.
Balanço Patrimonial
Descrição 31/12/2018
Ativo circulante
Adiantamento a fornecedores (4.737)
Ativo não circulante
Imobilizado -
Custo de aquisição (3.178)
(-) Subvenções de investimentos a realizar 3.178
Total do ativo (4.737)
Passivo circulante
Fornecedores (2.725)
Receitas diferidas 3.178
Patrimônio líquido
Resultado do exercício (5.190)
Total do passivo e patrimônio líquido (4.737)
Demonstração do resultado
Descrição 31/12/2018
Receitas
Outras receitas 2.725
Despesas administrativas
Provisão para perda de adiantamento a fornecedores (4.737)
Provisão para redução do ativo imobilizado (3.178)
Défi cit (5.190)
Buscando honrar os 53 anos de existência e a relevância social de seus serviços, notadamente 
na saúde pública, um conjunto de ações concretas, que visam a estabelecer padrões elevados 
de integridade na rotina institucional vêm sendo adotados desde 2017, a fi m de garantir as 
atividades desenvolvidas pela associação através de um caminho de ética e transparência. 
Dentre outras ações adotadas destacam-se a implantação do Programa de Integridade An-
ticorrupção; desenvolvimento do programa de governança corporativa; instituiu normas de 
transparência e reorganização de todos os seus processos internos; treinamentos das novas 
regras institucionais à totalidade dos seus colaboradores; reestruturação de sua diretoria; 
criação do departamento de controladoria; lançamento do Código de Ética e de Conduta 
institucional com determinações claras que devem ser rigorosamente seguidas por todos os 
públicos: alta direção, colaboradores, usuários dos serviços, fornecedores, contratantes e par-
ceiros comerciais; lançamento das bases para a implantação da Superintendência Executiva 
de Integridade, estrutura com autoridade e independência, encarregada de assegurar e fi s-
calizar o cumprimento do Programa de Integridade Anticorrupção; estruturou a Superinten-
dência Executiva de Integridade, com a contratação de colaboradores dedicados e estrutura 
própria; lançou o Canal de Denúncia e Canal de Consulta Ética; realizou treinamentos para 
colaboradores de diversas carreiras e níveis; e instituiu a publicação semanal Pílulas de Inte-
gridade. Este movimento de ações se tornaram uma rotina constante na entidade, levando 
e elevando o nível de disseminação da cultura e de aprendizado contínuo na aplicação dos 
mais modernos e seguros preceitos de governança e integridade. 4. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações fi nanceiras. 
a) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores 
em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimen-
to igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com risco insignifi cante de variação no valor de mer-
cado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber de 
clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor 
faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos de li-
quidação duvidosa é constituída em montantes considerados sufi cientes pela Administração 
da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos, quando necessário.
• Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede ao valor 
de realização e referem-se aos produtos de materiais médico-hospitalares, de conservação e 
consumo geral, higiene, lavanderia, gêneros alimentícios e medicamentos. • Imobilizado:
A Administração da Entidade optou por avaliar o terreno e edifi cação da Sede Administrativa 
na data de abertura do exercício de 1° de janeiro de 2.011 pelo custo atribuído, bem como, 
os bens do ativo imobilizado do Hospital São Luiz em Cáceres/MT, avaliado pelo valor justo 
em dezembro/2020. Os demais itens do imobilizado inicialmente são mensurados pelo custo 
de aquisição ou construção e contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo 
método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. 
• Intangível: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição e contempla a amortização cor-
respondente, que é calculada levando em consideração o tempo de vida útil e econômica es-
timado dos direitos. b) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não 
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. c) Empréstimos e fi nanciamentos: Reconhecidos pelo valor 
justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos 
aplicáveis e acrescidos de encargos, juros e variações monetárias conforme previsto contra-
tualmente, incorridos até as datas dos balanços. d) Estoques de terceiros: Os estoques de 
terceiros são reconhecidos como uma obrigação no início de vigência dos contratos de ges-
tão hospitalar. Quando do encerramento do contrato de gestão hospitalar e da transferência 
de responsabilidade, o total dos estoques existentes são transferidos para o ente público ou 
ao sucessor por ele indicado e reconhecidos como despesa em conta de encerramento de 
contrato de gestão. Concomitantemente, os valores registrados em estoques de terceiros são 
baixados a crédito da mesma conta que apura o resultado do encerramento do contrato.
e) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. f) Receitas diferidas: As receitas diferidas 
de custeio ou de investimento são reconhecidas conforme NBC TG 07 - (Subvenção e Assis-
tência Governamentais). Receita diferida - custeio: As receitas diferidas de custeio correspon-
dem aos valores dos gastos mensais relativo ao contrato de gestão pactuado, e são apropria-
das ao resultado do exercício quando existe uma despesa correspondente. Receita diferida 
- investimento: Inicialmente os recursos provenientes de subvenções para investimentos são 
registrados em contas contábeis do passivo não circulante, em contrapartida à entrada em 
disponibilidades vinculadas. Mediante a destinação dos recursos aos bens de capital, os valo-
res aplicados são transferidos para conta de subvenção a realizar, redutora dos subgrupos de 
imobilizado ou intangível (conforme o caso). O reconhecimento da receita de subvenção no 
resultado ocorre proporcionalmente aos encargos de depreciação e amortização atribuídos 
aos respectivos bens de capital em cada exercício. g) Patrimônio social: Composto pelos 
resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital so-
cial, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes da lei 
10.406/2002 (Código Civil). h) Apuração do superávit (défi cit) do exercício: O resultado 
das operações é apurado pelo regime de competência de exercício, inclui o efeito líquido 
entre as receitas e as despesas, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social.
i) Receitas e despesas: Os reconhecimentos e registros das receitas e as despesas da insti-
tuição, ocorrem respeitando o princípio da competência, sendo observado as escriturações 
segregadas por área de atuação, tais como: saúde e educação, mantendo escriturações por 
atividade, de modo a evidenciar o patrimônio, as receitas, os custos e as despesas de cada 
atividade desempenhada, atendendo as normas e legislações vigentes. Receitas com subven-
ções - custeio e investimento: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertu-
ra dos gastos de custeio ou de investimentos (Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis) 
dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcio-
nalmente aos gastos incorridos. Receitas de serviços administrativos: As receitas com serviços 
administrativos referem-se à prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa 
de gestão hospitalar em unidades não administradas diretamente através de contratos de 
gestão, bem como, serviços de apoio administrativo. Custo e despesas: Os custos e despesas 
incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e 
medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento das unidades 
hospitalares e educacionais, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao 
funcionamento das operações e despesas administrativas. j) Instrumentos fi nanceiros:
• Ativos fi nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos ini-
cialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos fi nanceiros (incluindo os 
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na 

(b) Movimentação (total das atividades) Saldo em   Transfe- Depreciação Realiza- Avaliação Saldo em
Descrição 31/12/19 Adições Baixas rencias amortização ções Trespasse 31/12/20
Imobilizado
Adiantamentos a fornecedores 494 - - (336) - - - 158
Obras em andamento 14.595 - (8) 135 - - - 14.722
Benfeitorias 7.980 21 (15) 29 (602) - - 7.413
Instalações 3.427 691 (3.050) - (51) - - 1.017
Instrumentos médicos e cirúrgicos 17.700 73 (835) - (1.354) - 6 15.590
Máquinas e equipamentos 36.079 1.313 (4.182) 29 (4.411) - 4.026 32.854
Móveis e utensílios 15.268 1.700 (1.155) 64 (1.197) - 637 15.317
Edifi cações 7.108 694 - - (263) - 28.618 36.157
Terrenos 2.640 - - - - - 4.567 7.207
Veículos 103 77 (6) - (30) - 7 150
Equipamentos de informática 212 22 (368) 79 (486) - 130 (411)
Outros 86 18 - - (21) - - 83
(-) Provisão para redução do ativo imobilizado (nota 16) (2.371) - 2.371 - - - - -
(-) Subvenções a realizar (64.479) - 203 - - 7.701 - (56.575)
(-) Provisão estimada de redução das subvenções (nota 16) 2.371 - (2.371) - - - - -
 41.213 4.609 (9.416) - (8.415) 7.701 37.991 73.682
Intangível
Direito de Uso 982 26 - - (428) - - 580
Subvenções a realizar (274) - - - - 149 - (125)
 708 26 - - (428) 149 - 455
No exercício de 2.020 a depreciação e amortização montaram a R$ 8.843 (Em 2.019 - R$ 
10.284), as adições do imobilizado e intangível a R$ 4.635 (Em 2.019 - R$ 21.129). Os valores 
relativos a avaliação do trespasse corresponde a mensuração a valor de mercado dos ativos 
imobilizados realizado por empresa especializada, suportada através de laudo de avaliação, 
dos ativos recebidos pela Pró-Saúde, por ocasião da aquisição do hospital São Luiz, localizado 
na cidade de Cáceres/MT, Maiores detalhes estão apresentados nas notas explicativas n° 17 
- Contas a pagar e 22b - Outras receitas. (c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas 
de depreciação e amortização anuais, estimadas com base na vida útil dos bens são: móveis 
e utensílios, aparelhos médicos, instalações e instrumentos de medicinas cirúrgicos = 10%; 
veículos, equipamentos de processamento de dados, benfeitorias = 20% e edifi cações = 4%.
10. Fornecedores: Os fornecedores da Entidade apresentam a seguinte composição:
  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Materiais e Medicamentos 84.607 2 84.609 83.059
Imobilizado 664 - 664 11.121
Serviços Pessoa Jurídica 140.394 9 140.403 137.722
Serviços de pessoa Física 1.695 9 1.704 555
(-) Provisão para redução de fornecedores
 “operação S.O.S” (Notas 3) (2.725) - (2.725) (2.725)
 224.635 20 224.655 229.732

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Salários e ordenados 22.367 - 22.367 24.388
Rescisões trabalhistas (a) 78.529 - 78.529 76.030
Décimo terceiro salário (b) 13.245 - 13.245 10.796
Dissídio coletivo 169 - 169 169
FGTS (c) 57.045 19 57.064 55.775
INSS 4.733 2 4.735 4.322
Provisão de férias e encargos 53.401 423 53.824 54.910
Outras 2.642 3 2.645 1.818
 232.131 447 232.578 228.208
Passivo circulante 229.676 447 230.123 226.601
Passivo não circulante 2.455 - 2.455 1.607
 232.131 447 232.578 228.208
(a) Rescisões trabalhistas: Correspondem às obrigações a pagar com rescisões dos contra-
tos dos funcionários celetistas e multas correspondente por não pagamento das rescisões. 
De forma substancial os valores a pagar são das fi liais do Estado do Rio de Janeiro, que tive-
ram suas atividades operacionais encerradas a partir do exercício de 2.016 e cortes no orça-
mento celebrado em contrato de gestão no exercício de 2.017, são elas: Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, Hospital Estadual Rocha Faria, Upa Itaboraí, Hospital Estadual Anchieta 

e Hospital Getúlio Vargas. (b) Décimo terceiro salário: Correspondem às obrigações a pagar 
aos colaboradores de duas unidades do Estado do Rio de Janeiro (Hospital Estadual Getúlio 
Vargas e Complexo Hospitalar do Cérebro) a título de décimo terceiro salário, que não foram 
liquidadas em razão da falta de recursos fi nanceiros. A administração aguarda o repasse dos 
recursos pela Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro para liquidar essa obrigação, 
conforme nota explicativa n° 06. (c) FGTS: Correspondem aos valores a pagar, acrescidos 
de multas e juros, principalmente relacionados às atividades operacionais das unidades do 
Estado do Rio de Janeiro, que em razão da ausência de recursos fi nanceiros não puderam ser 
liquidados. Do montante a pagar em 31 de dezembro de 2.020, corresponde às unidades do 
Rio de Janeiro, o montante de R$ 45.918 (Em 2.019 - R$ 45.522). A administração aguarda o 
recebimento fi nanceiro da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro para liquidar 
essas obrigações, conforme nota explicativa n° 06.
12. Obrigações Fiscais  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Imposto de renda retido na fonte 104.738 14 104.752 96.680
Imposto sobre serviço retido na fonte 5.133 - 5.133 6.141
PIS/COFINS/CSLL retidos na fonte 20.080 - 20.080 21.109
Outros 446 - 446 -
 130.397 14 130.411 123.930
Correspondem aos valores a pagar, acrescidos de multas e juros, principalmente relaciona-
dos às atividades operacionais das fi liais do Estado do Rio de Janeiro, que em razão da ausên-
cia de recursos fi nanceiros não foram liquidados. Do montante a pagar em 31 de dezembro 
de 2.020, corresponde às unidades do Rio de Janeiro: (i) Imposto de renda retido na fonte 
(IRRF) - R$ 72.763 (Em 2.019 - R$ 72.025); (ii) Imposto sobre serviço retido na fonte (ISS) - R$ 
441 (Em 2.019 - R$ 424) e (iii) PIS/COFINS/CSLL - R$ 1.494 (Em 2.019 - R$ 4.667). A administra-
ção aguarda o recebimento fi nanceiro da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro 
para liquidar essas obrigações, conforme nota explicativa n° 06. 13. Honorários Médicos 
(Saúde): Os honorários médicos a pagar da Entidade apresentam a seguinte composição:
Descrição 2.020 2.019
Honorários médicos pessoa jurídica 70.674 61.860
Honorários médicos pessoa física sem vínculo trabalhista 111 376
 70.785 62.236
14. Parcelamento de Impostos (Saúde)
Descrição 2.020 2.019
Parcelamento Lei 11.345/06 - tributos federais (a) 1.624 1.832
Parcelamento Lei 12.996/14 - tributos federais (b) 6.375 6.894
Parcelamento Lei 13.496/17 - tributos federais(PERT) (c) 4.119 4.460
Parcelamento ISS retido na fonte - Tributo municipal - 27
 12.118 13.213
Passivo circulante 1.738 1.448
Passivo não circulante 10.380 11.765
(a) Parcelamento Lei 11.345/06 - tributos federais: Corresponde a parcelamento de im-
postos e contribuições federais, com prazo de recolhimento em 240 (duzentos e quarenta) 
meses, restando 82 parcelas a títulos de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social 
retidos na fonte e 78 parcelas a título de PIS sobre lançamento de ofício. Os valores estão 
atualizados pela variação da taxa Selic, e a última parcela é prevista para setembro de 2.027.
(b) Parcelamento Lei 12.996/14 - tributos federais: Corresponde ao parcelamento de im-
postos e contribuições federais, relativo à Lei 12.996/14, que possibilitou o parcelamento 
de tributos federais devidos até 31 de dezembro de 2.013. O prazo para recolhimento é de 
180 (cento e oitenta) meses, restando 107 parcelas. Os valores estão atualizados pela varia-
ção da taxa Selic e a última parcela é prevista para outubro de 2.029. (c) Parcelamento Lei 
13.496/17 - tributos federais (PERT): Corresponde ao parcelamento de impostos e contri-
buições federais instituído pela Lei 13.496/17 através do Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT). O prazo para recolhimento é de 120 (cento e vinte) meses, restando 80 
parcelas. Os valores estão atualizados pela variação da taxa Selic e a última parcela é prevista 
para julho de 2.027. 15. Estoques de Terceiros (Saúde): A Entidade, ao iniciar por meio de 
contrato de gestão suas operações em unidades hospitalares públicas, que já se encontra-
vam em funcionamento, assume a responsabilidade pela manutenção dos estoques de ma-
teriais e medicamentos já existentes, aferidos mediante inventário físico. Assim o reconhe-
cimento se dá registrando em seu ativo os estoques, em contrapartida, reconhecendo esses 
montantes como obrigações perante os órgãos públicos correspondentes, observado que a 
manutenção e o consumo desses estoques são cíclicos dentro do curso normal das ativida-
des e a restituição efetiva ocorrerá por ocasião do encerramento dos respectivos contratos 
de gestão. Em 31 de dezembro a composição dos saldos é a seguinte:
Descrição 2.020 2.019
Secretaria da saúde do estado do Rio de Janeiro - 340
Secretaria de Saúde do Espírito Santo - 2.364
Secretaria de Estado da Saúde - Pará 824 799
Outros 224 918
 1.048 4.421
16. Receitas Diferidas (Saúde): As receitas diferidas correspondem a subvenções pactuadas 
para investimentos (aquisições de ativo imobilizado e intangível) e custeio das atividades 
hospitalares.
Descrição 2.020 2.019
Receita para investimento 40.033 49.274
Receita para investimento identifi cada via “Operação S.O.S.” 3.178 3.178
Receita de custeio a receber 184.012 326.789
(-) Provisão para não realização das receitas diferidas (a) (nota 6) - (232.245)
 227.223 146.996
(a) Provisão pela não realização das receitas diferidas: Em 31 de dezembro de 2019, 
correspondia aos valores celebrados através de contratos de gestão com entes públicos, 
principalmente com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para custeio das 
atividades operacionais hospitalares, referente aos exercícios anteriores (2.013 a 2.016). Em 
razão da não realização os valores foram baixados em contrapartida as receitas diferidas, não 
provocando qualquer impacto no resultado do exercício. A contrapartida da provisão que 
estava apresentada no ativo circulante na rubrica de contas a receber também foi realizada. 
(b) Movimentação das receitas diferidas: A movimentação das receitas diferidas pode ser 
assim demonstrada:
Descrição 2.020 2.019
No início do exercício 146.996 187.047
Pactuadas (adições) 301.365 -
Apropriação líquida das receitas de custeio - (38.350)
Apropriação líquida das receitas de investimento - (699)
Transferências para o ativo imobilizado-utilização(nota 9b) - (2.777)
Realização da provisão para não realização (232.245) 1.775
No fi nal do exercício 216.116 146.996
17. Contas a Pagar (Total das atividades)
Descrição 2.020 2.019
Trespasse de unidade hospitalar 9.227 9.358
Cessão de créditos 3.944 4.000
 13.171 13.358
Passivo circulante 3.431 3.618
Passivo não circulante 9.740 9.740
 13.171 13.358
Em 21 de novembro de 2018 a Pró-Saúde celebrou com a Associação Congregação de 
Santa Catarina contrato de comodato e outras avenças pelo período de um ano, cujo ob-
jetivo era a cessão, em regime de comodato, do imóvel e do estabelecimento onde está 
localizado o Hospital São Luiz (Cáceres-MT). Em 27 de setembro de 2019, as partes acor-
daram para a celebração de contrato de trespasse do estabelecimento, cujo objetivo era 
formalizar a cessão defi nitiva do Hospital São Luiz, bem como todo o ativo imobilizado 
existente. Adicionalmente, os recebíveis dos exercícios de 2016 e 2017 junto a Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Mato Grosso, pertencentes a Associação Congregação de 
Santa Catarina foram cedidos à Pró-Saúde. Pela operação formalizada a Pró-Saúde assumiu 
o compromisso de pagar a Associação Congregação de Santa Catarina, o montante de R$ 
13.357 em 48 parcelas. Os valores das parcelas serão reajustados anualmente pelo IPCA.
Como garantia de pagamento, foi celebrado “Contrato de Penhor Creditório” relativo 
aos serviços prestados às operadoras de planos de saúde e outras entidades privadas.
18. Provisão para Descontinuidade (Total das atividades): Os valores provisionados a títu-
lo de descontinuidade das atividades correspondem, à multa rescisória do FGTS sobre o valor 
dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de traba-
lho no encerramento dos contratos de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante 
dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos dos 
contratos de gestão pactuados. A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Descrição 2.020 2.019
No início do exercício 53.345 57.508
Complemento de provisão - adições 11.730 10.588
Baixa por redução do percentual de multa do FGTS (a) - (10.007)
Baixas - (rescisões / sub-rogações trabalhistas) (10.276) (4.744)
No fi nal do exercício 54.799 53.345
(a) Até novembro de 2019 era aplicado o percentual de 50% sobre o saldo das con-
tas. Entretanto, com a redução do percentual da multa do FGTS através do Artigo 
12 da Lei 13.932/2019 que extinguiu a contribuição social, a partir de dezembro de 
2019 passou a ser aplicado o percentual de 40%. Os valores provisionados em pe-
ríodos anteriores foram revertidos ao resultado do exercício em rubrica específica.
19. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e processos admi-
nistrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal 
de operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos civis e outros assun-
tos. A Administração da Entidade, com base em informações de seus assessores jurídicos, 
e análises das demandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente 
às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado sufi ciente para 
cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas processuais das ações 
são realizadas, acompanhadas e gerenciadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, a 
partir de São Paulo, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de de-
fender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do 
valor registrado referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:
Descrição 2.020 2.019
Trabalhistas 69.324 37.688
Tributário - 762
Cíveis 34.412 10.131
 103.736 48.581
A movimentação da provisão para contingência está demonstrada a seguir:
Descrição 2.020 2.019
Saldo em 1° de janeiro 48.581 47.001
(+) Complemento de provisão 55.227 2.534
(-) Realização da provisão (71) (954)
Saldo em 31 de dezembro 103.737 48.581
Depósitos judiciais: Em 31 de dezembro de 2.020, os depósitos judiciais no montante de R$ 
42.705 (Em 2019 - R$ 20.785), correspondem aos valores depositados em juízo referente às 
ações em trâmites de natureza trabalhista e cível, com probabilidade de perda possível ou 
provável, que ainda cabem recursos judiciais. 20. Patrimônio Líquido: O Patrimônio social 
está composto pelos resultados de superávits e défi cits acumulados, auferidos ao longo de 
da história da Pró-Saúde. As movimentações ocorridas estão demonstradas nas mutações do 
patrimônio líquido. No caso de extinção da Pró-Saúde haverá a incorporação integral do patri-
mônio, dos legados ou das doações que lhe forem destinadas, bem como os excedentes fi nan-
ceiros decorrentes de suas atividades, que serão destinados a uma entidade sem fi ns lucrati-
vos, legalmente constituída no Brasil, ou a entidade pública, para que o mesmo seja utilizado 
na mesma área de atuação. 21. Serviços Administrativos (Saúde): As receitas com serviços 
administrativos referem-se à prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa 
de gestão hospitalar, de contratos de gestão hospitalar com empresas privadas e receitas 
com unidades próprias, e no exercício de 2.020 montaram R$ 108.174 (Em 2.019 - R$ 83.542).
22. Outras Receitas (Total das atividades)
Descrição 2.020 2.019
Prescrição de passivos - Recuperação de despesas (a) 19.066 -
Deságio - Trespasse do Hospital São Luis/MT (b) 27.256 -
Recuperação de despesas - 1.103
 46.322 1.103
(a) Prescrição de passivos - recuperação de despesas: A Administração da Pró Saúde tem 
avaliado seus passivos decorrentes de contratos e títulos de créditos (duplicatas) - com base 
na prescrição legal para cobrança pelos credores - através de consulta de débitos. Para os 
casos que não há protestos extrajudiciais, se pautando no Código Civil, artigo 206, §5º, I, do 
CC, com a presunção que dívidas representadas por documentos que não sejam títulos de 
créditos exigíveis (cambiais) têm regramento prescricional contados da data de seu venci-
mento até o prazo de 6 (seis) anos para mantê-las como passivo da entidade. No exercício 
de 2020, pautado na análise de seus assessores jurídicos, a Administração autorizou a baixa 
de passivos por prescrição no montante de R$ 19.066. (b) Deságio - Trespasse do Hospital 
São Luiz: Conforme nota explicativa n° 17 - Contas a pagar, através de uma operação de 
trespasse a Pró-Saúde adquiriu o Hospital São Luiz, localizado na cidade de Cáceres/MT. No 
exercício de 2020, a Pró-Saúde contratou empresa especializada para a avaliação dos ativos 
imobilizados adquiridos, consequentemente, apurou o valor da operação de trespasse da 
unidade hospitalar que pode ser assim demonstrado:
Descrição Valor contábil Valor justo
Contas a receber 4.000 4.000
Ativo imobilizado 9.957 47.948
Total dos Ativos 13.957 51.948
Contas a pagar 13.957 13.957
Total dos passivos 13.957 13.957
Deságio da operação de trespasse - 37.991
O valor do deságio foi registrado como contrapartida do ativo imobilizado, conforme nota 
explicativa n° 9, uma vez que toda a variação existente da operação de trespasse foi oriun-
da dos ativos imobilizados adquiridos. 23. Receitas de Subvenções - Custeio: (a) Saúde:
As receitas de subvenções - custeio, referem-se aos contratos pactuados com órgãos públicos, 
para gestão de unidades de saúde como: hospitais gerais, maternidades, unidades clínicas, 
ambulatoriais e de emergência, laboratórios de análises e outros. Os valores correspondem à 
cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.020 
montaram a R$ 710.419 (Em 2.019 - R$ 893.054). Como informação suplementar, o montante 
de R$ 5.093 foi pactuado e realizado especifi camente para apoiar as atividades hospitalares 
de combate a pandemia Covid-19. (b) Educação: A Entidade, no exercício de 2.020, registrou 
a apropriação de subvenções com educação no montante de R$ 3.815 (Em 2.019 - R$ 6.224), 

custeado pela Prefeitura Municipal de São Paulo e destinado aos atendimentos dos convê-
nios pactuados com a Entidade. (c) Compromissos assumidos, ganhos ou perdas e riscos 
potenciais: Os principais compromissos decorrentes das subvenções recebidas são oriun-
dos dos respectivos convênios e contratos de gestão fi rmados com os entes públicos pela 
aplicação e destinação específi ca dos recursos à sua fi nalidade. As subvenções são aplicadas 
integralmente nos objetos dos convênios e contratos de gestão fi rmados com os respectivos 
entes públicos e não representam ganhos ou perdas para a Entidade. Essas operações não 
acarretam nenhum risco adicional além dos passivos com fornecedores, trabalhistas e tribu-
tários inseridos em suas obrigações correntes referentes a esses instrumentos e, portanto 
não há riscos contingentes que justifi quem a constituição de provisão para a sua cobertura.
24. Receitas com Subvenções - Investimentos (Saúde): O valor das subvenções da ativi-
dade saúde de R$ 7.850 no exercício de 2.020 (Em 2.019 - R$ 7.558), referem-se às realizações 
das subvenções para aquisição de equipamentos hospitalares que estão classifi cadas nos 
ativos imobilizado e intangível, conforme nota explicativa 9b. 25. Despesas com Pessoal:
As despesas com pessoal, contabilizada no resultado do exercício pelo regime de competên-
cia, são compostas da seguinte forma:
  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Salários (202.571) (1.572) (204.143) (247.943)
Décimo terceiro salário (23.029) (265) (23.294) (28.003)
Férias (32.739) (364) (33.103) (37.180)
Insalubridade (22.437) - (22.437) (19.287)
Hora extra (11.586) - (11.586) (12.746)
FGTS (35.718) (260) (35.978) (29.984)
Adicionais e auxílios (20.425) (32) (20.457) (24.265)
Assistência médica (5.770) - (5.770) (7.370)
Cesta básica e refeições (8.111) (55) (8.166) (7.535)
Gratifi cações (387) - (387) (1.124)
Contribuição Patronal ao INSS (83.675) (590) (84.265) (99.435)
(-) Isenção contribuição INSS 83.675 590 84.265 99.435
Contribuição ao PIS (2.993) (21) (3.014) (3.555)
(-) Isenção da contribuição PIS 2.993 21 3.014 3.555
Indenizações e rescisões (13.211) (8) (13.219) (32.535)
Outras despesas (823) (525) (1.348) (1.001)
 (376.807) (3.081) (379.888) (448.973)
26. Serviços de Terceiros  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Serviços médicos tomados pessoa física (3.681) - (3.681) (6.432)
Serviços médicos tomados pessoa jurídica (205.781) - (205.781) (232.264)
Serviços tomados de pessoa física (83) - (83) (89)
Serviços tomados de pessoa jurídica (a) (43.381) - (43.381) (42.312)
 (252.926) - (252.926) (281.096)
(a) Os serviços tomados de pessoa jurídica da atividade saúde referem-se basicamente a serviços 
de análises laboratoriais, remoção de pacientes, manutenções, higiene, limpeza e segurança.
27. Drogas, Materiais e Medicamentos (Saúde)
Descrição 2.020 2.019
Drogas e medicamentos (53.114) (52.083)
Gases medicinais (3.958) (3.977)
Órtese e prótese (11.159) (18.680)
Materiais de uso do paciente (52.607) (51.660)
Tecidos, conservações, lavanderia
 e materiais para reposição (13.426) (13.946)
Dieta enteral e parenteral (4.223) (5.096)
Alimentação (5.417) (7.968)
Outros (9.208) (7.766)
 (153.112) (161.176)
28. Despesas Administrativas (Saúde)
Descrição 2.020 2.019
Salários e ordenados (a) (29.806) (29.003)
Férias e 13° salário (6.811) (7.006)
Benefícios e encargos por acordo e convenção coletiva (5.882) (6.283)
Contribuição ao FGTS (3.738) (2.854)
Contribuição ao PIS (349) (345)
(-) Isenção da contribuição ao PIS 349 345
Provisão - Multa FGTS Rescisão (872) (305)
Indenizações Trabalhistas (3.221) (4.181)
Indenizações cíveis (566) (3.385)
Contribuição patronal ao INSS (9.748) (9.604)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS 9.748 9.604
Serviços tomados de terceiros (b) (15.832) (8.867)
Viagens e estadias (1.875) (3.238)
Aluguéis (1.899) (1.585)
Representação estatutária (c) (1.573) (1.205)
Outras despesas (3.205) (3.625)
 (75.280) (71.537)
(a) Salários e ordenados: Corresponde aos salários e ordenados do pessoal administrativo e 
da diretoria executiva. O aumento das despesas foi ocasionado pela contratação de profi ssio-
nais para estruturação dos Departamentos de Integridade e Captação de Recursos. (b) Servi-
ços tomados de terceiros: As despesas com serviços de terceiros correspondem à avaliação 
e otimização de softwares, assessoria contábil e jurídica, gestão de compras e marketing.
A redução das despesas está diretamente relacionada ao encerramento de contrato de pres-
tação de serviços com escritórios de advocacia. (c) Representação estatutária: Correspon-
de a remuneração da diretoria estatutária pelos serviços prestados na gestão da associação, 
de acordo com a permissão concedida pela atual redação do artigo 12, § 2º, ‘a’, da Lei n. 
9.532/97. Os dirigentes estatutários passaram a ser remunerados a partir de fevereiro de 
2.018, sempre de acordo com as condições e os limites estabelecidos na legislação vigente.
29. Resultado de Encerramento de Contratos de Gestão: Durante o exercício de 2.020 e 
2.019, alguns contratos pactuados com os órgãos públicos foram encerrados. Abaixo estão 
demonstrados os valores reconhecidos no resultado do exercício:
   Estoques de Valor
 Imobilizado Esto- terceiros e Lí-
Exercício de 2.020 (Saúde) e intangível ques subvenções quido
Hospital do Cérebro (RJ) (5.559) (1.909) 2.070 (5.398)
Hospital de Urgência e Emergência (ES) (2.293) (461) - (2.754)
Total (7.852) (2.370) 2.070 (8.152)
   Estoques de Valor
 Imobilizado Esto- terceiros e Lí-
Exercício de 2.019 (Saúde) e intangível ques subvenções quido
Samu-Mogi (SP) (109) - - (109)
Hospital Brás Cubas (SP) (6.168) (360) 5.468 (1.060)
Hospital de Pinhais (PR) - (178) 10 (168)
Hospital de Mairi (BA) (20) (91) - (111)
Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ) (3.021) - 6.019 2.998
Outras (27) (173) - (200)
Total (9.345) (802) 11.497 1.350
30. Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas: O resultado fi nanceiro líquido é composto 
da seguinte forma:
  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Despesas Financeiras
Tarifas bancárias (677) (19) (696) (808)
Juros e multas (8.659) (3) (8.662) (12.595)
Outras (203) - (203) (46)
 (9.539) (22) (9.561) (13.449)
Receitas Financeiras
Correção monetária notas de
 empenho (nota explicativa n° 6a) 17.993 - 17.993 27.967
Correção monetária ações de
 cobrança (nota explicativa n° 6a) 77.887 - 77.887 103.424
Rendimento de aplicações fi nanceiras 186 28 214 295
Descontos obtidos e juros ativos 1.897 - 1.897 1.360
Outras - - - -
 97.957 28 97.985 141.818
Resultado Financeiro, líquido 88.424 6 88.430 128.369
31. Instrumentos Financeiros (Total das atividades): Os instrumentos fi nanceiros que a 
Entidade possui são classifi cados da seguinte forma:
Descrição 2.020 2.019
Ativos
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 8.235 50.267
Pelo custo amortizado
Contas a receber de clientes 965.879 870.239
Total 974.114 920.506
Descrição 2.020 2.019
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 224.655 229.732
Empréstimos bancários - 1.900
Honorários médicos 70.785 62.236
Contas a pagar 13.186 13.358
Total 308.626 307.226
Risco de liquidez: O principal risco fi nanceiro considerado pela Administração da Entidade é 
o risco de liquidez, que pode ser ocasionado pelo encerramento dos contratos de gestão ou 
perda das isenções tributárias, onde a Entidade possa eventualmente encontrar difi culdades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquidados 
com pagamentos à vista ou com outro ativo fi nanceiro. A Entidade trabalha alinhando a dispo-
nibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados, 
bem como com as ações estratégicas através de oportunidades de negócios no âmbito priva-
do descritos na nota explicativa nº 01 b). 32. INSS Cota Patronal: (a) Certifi cado de Entidade 
Benefi cente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Ofi -
cial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certifi cado 
de Entidade Benefi cente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. 
Em 21 de dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Super-
visão SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certifi cado. Em 25 de julho de 2017 foi 
publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força 
de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, 
confi rmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal 
de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 
25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de ju-
nho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade 
Benefi cente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, 
relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. 
Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria 
nº 771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação de n.º 
5008909-61.2017.4.03.6100, confi rmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante 
a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de 
Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julga-
mento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Ofi cial da União a Portaria nº 794, de 25 de agos-
to de 2020 que Defere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio de 2013 à 2015. 
Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 
foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferi-
mento, em grau de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certifi cado de Entidade Benefi -
cente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, 
publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência concedida 
nos autos da ação judicial de n.º 5008909-61.2017.4.03.6100, confi rmada por sentença datada 
de 27.11.2019, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento 
foi suspenso, pela portaria de n.º 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, ao 
que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por par-
te do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de 
renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando aná-
lise em ordem cronológica. Em 24/07/2018 foi protocolado novo requerimento no Sistema 
de Certifi cação das Entidades Benefi centes de Assistência Social em Saúde, registrado SIPAR 
nº 25000.127908/2018-28, relativo ao triênio 2019 a 2021. Até a data de aprovação dessas 
demonstrações fi nanceiras os requerimentos não tinham sido julgados. O CEBAS esteve 
válido durante todo o exercício de 2020 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 
8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes à con-
cessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a 
ela referidos, principalmente a cota patronal. (c) Atendimento a Lei 12.101/09 - Saúde: 
Em conformidade aos requisitos do Ministério da Saúde no que diz respeito às internações, 
atendimentos ambulatoriais e ações prioritárias defi nidas na Lei 12.101 de 27 de novembro 
de 2.009, sua atualização por meio da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2.013, decreto 7.237 
de 20 de julho de 2.010, e sua atualização no Decreto 8.242 de 23 de maio de 2.014, bem 
como, a Portaria de Consolidação Nº 1 de 28 de setembro de 2017, no exercício de 2.020 a 
entidade atingiu 79,16% (Em 2.019 - 69,59%) de atendimentos a Pacientes/Dia do SUS (fonte 
de dados: DATASUS - bases SIH/SIA/CIHA e Relatório de Indicadores de Atendimentos). Apre-
sentamos a apuração do percentual de atendimento ao SUS utilizando por base os atendi-
mentos realizados nos estabelecimentos de saúde próprios e através de contrato de gestão:
Em 31 de dezembro de 2.020 Paciente- Ambu-
Descrição Dia latorial
Paciente-Dia e Atendimento Ambulatorial SUS
(A) - Matriz e Filiais 28.343 17.565
(B) - Contrato de Gestão (limite permitido - 10%) 4.289 18.682
(C) - Total SUS. 32.632 36.247
Paciente-Dia e Atendimento Ambulatorial Não SUS
(D) - Matriz e Filiais 14.549 169.250
(E) = (C + D) = Total 47.181 205.497

data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. A Entidade tem os seguintes ativos fi nanceiros não derivativos: caixa e equivalentes 
de caixa e contas a receber. • Passivos fi nanceiros não derivativos: Todos os passivos fi -
nanceiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa 
um passivo fi nanceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou 
vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos fi nanceiros não derivativos: fornecedores, 
empréstimos e fi nanciamentos e honorários médicos a pagar.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
Descrição Saúde cação atividades atividades
Caixa e bancos 8.104 52 8.156 49.600
Aplicações fi nanceiras de curto prazo 15 64 79 667
 8.119 116 8.235 50.267
As aplicações fi nanceiras de curto prazo são de alta liquidez, prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de 
valor. Os investimentos fi nanceiros referem-se substancialmente, a certifi cados de depósitos 
bancários de curto prazo, remuneradas pela taxa de 12% a 26% do CDI, (Em 2019 remunera-
dos pela taxa de 38% a 67%). As aplicações fi nanceiras estão concentradas nas instituições 
fi nanceiras: Banco do Brasil, Banco Santander e Bradesco.
6. Contas a Receber
Descrição 2.020 2.019
Saúde
Contas a receber no curso normal das operações(a) 158.889 342.078
Contas a receber - vencidos (a) 1.038.575 960.424
 1.197.464 1.302.502
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (b) (231.851) 200.613
(-)Provisão pela não realização das receitas diferidas(c) - 232.245
Contas a receber saúde 965.613 869.644
Educação
Contas a receber 266 595
Contas a receber educação 266 595
Total geral 965.879 870.239
Contas a receber ativo circulante 864.687 767.109
Contas a receber ativo não circulante 101.192 103.130
 965.879 870.239
(a) Contas a receber - Saúde: As contas a receber correspondem basicamente aos valores 
não recebidos de entes públicos, relativos aos contratos de gestão de unidades hospitalares. 
Os valores a receber por estado estão assim demonstrados:
Descrição 2.020 2.019
Contas a receber - Estado do Rio de Janeiro 525.167 702.596
Contas a receber - Estado do Pará 146.390 159.798
Contas a receber - Estado do Tocantins 185.482 136.240
Contas a receber - Estado de São Paulo 161.912 125.215
Contas a receber - Estado da Bahia 33.966 33.965
Contas a receber - Estado do Amapá 97.062 49.436
Contas a receber - Outros estados 47.485 95.252
 1.197.464 1.302.502
Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, os atrasos nos repasses das subvenções para custeio 
das atividades operacionais acarretou num valor signifi cativo a receber. A Administração da 
Pró-Saúde tem efetuado a estratégia jurídica, baseada nos apontamentos dos assessores jurí-
dicos e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, de utilizar as notas de empenho exis-
tentes para liquidação de passivo. Diante destes apontamentos e jurisprudências, sendo en-
tão executáveis, a Administração julgou importante a atualização monetária destes títulos. No 
exercício de 2020, os valores a receber foram atualizados pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor), que montou a R$ 17.993 de receita fi nanceira, conforme nota explicativa nº 
30. Além dos créditos a receber oriundos do Estado do Rio de Janeiro, a Administração da Pró-
-Saúde espera receber uma parte substancial dos créditos junto aos entes públicos, de valores 
relativos aos contratos de gestão não liquidados à época das seguintes unidades: Projetos 
Estaduais Tocantins, São José do Ribamar, Bom Pastor, Cubatão, Araguaína e Barueri. Em 31 de 
dezembro de 2020, os valores originais montam a R$ 62.451. Conforme análises das demandas 
judiciais e apontados pelos assessores jurídicos, os processos judiciais estão em fase de execu-
ção, com isto a Administração julgou importante que os valores fossem atualizados pelo INPC 
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que montou a R$ 77.887 de receita fi nanceira, 
conforme nota explicativa nº 30 (Em 2019 - R$ 103.424). A Entidade tem sistematicamente efe-
tuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade na sua realização, deve-
-se ao perfi l dos clientes em sua maioria Governos Municipais e Estaduais. As cobranças estão 
cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão fi nalizadas, iniciando-se a execução da 
sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar 
em recursos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No exercício de 2020, os créditos 
a receber para os quais não há expectativa de realização no próximo exercício social estão 
sendo apresentados no ativo não circulante. (b) Perdas estimadas com créditos de liquida-
ção duvidosa: No exercício de 2.020, foi autorizado pela Administração o complemento das 
perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa no montante de R$ 33.650 (Em 2.019 
- R$ 114.465), considerado sufi ciente, para fazer face às eventuais perdas. O saldo da provisão 
considera parte dos valores a receber vencidos, julgados pela administração com possibilida-
de remota de recebimento fi nanceiro. A movimentação da provisão está assim demonstrada:
Descrição 2.020 2.019
No início do exercício (200.613) (87.635)
Adições (33.650) (114.465)
Transferência para o passivo - 4.000
Adições nas contas a receber - (2.513)
Realizações 2.412 -
No fi nal do exercício (231.851) (200.613)
(c) Provisão pela não realização das receitas diferidas: Em 31 de dezembro de 2019, 
correspondia aos valores celebrados através de contratos de gestão com entes públicos, 
principalmente com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para custeio das 
atividades operacionais hospitalares, referente aos exercícios anteriores (2.013 a 2.016). Em 
razão da não realização os valores foram baixados em contrapartida aos valores a receber, 
não provocando qualquer impacto no resultado do exercício. A contrapartida da provisão 
que estava apresentada no passivo circulante na rubrica de receitas diferidas também foi 
realizada contra as receitas diferidas.
7. Estoques (Saúde)
Descrição 2.020 2.019
Drogas e medicamentos 14.367 8.228
Materiais de uso do paciente 13.737 10.523
Impressos e Materiais 6.233 4.933
Demais Materiais 1.238 388
 35.575 24.072
8. Impostos a Recuperar (Total das atividades)
Descrição 2.020 2.019
PIS sobre folha de pagamento (ação judicial/administrativa) 47.750 36.192
INSS de terceiros (ação judicial / administrativa) 4.786 -
Imposto sobre serviços prestados (ISS) 4.261 5.533
Outros 2.102 2.125
 58.899 43.850
Ativo circulante 57.917 41.048
Ativo não circulante 982 2.802
 58.899 43.850
PIS sobre folha de pagamento: Em maio de 2.018 foi julgado apelação que acolheu a tese 
de imunidade tributária da Associação, de recolhimento do PIS sobre folha de pagamento, 
bem como, determinou a Fazenda Nacional a devolução/compensação dos valores, sendo 
tal decisão já transitado e julgado. O valor total monta a R$ 47.620, sendo o crédito já re-
conhecido pela Receita Federal do Brasil que poderá ser utilizado para compensar débitos 
tributários federais. INSS de Terceiros: Corresponde a despacho para Cumprimento de 
Sentença Contra a Fazenda Pública, em ação de repetição de indébito proposta em 2004 sob 
Processo nº 0034940-63.2004.4.03.6100, para o reconhecimento crédito tributário relativo ao 
recolhimento de contribuição previdenciário (INSS) referente ao período de junho de 2002 a 
agosto de 2003, que à época somavam líquidos R$ 599, tendo em vista a imunidade reconhe-
cida da Pró-Saúde. O Estado do Rio Grande do Norte indevidamente, através da Secretaria da 
Saúde Pública reteve 11% do valor das notas fi scais pela Pró-Saúde emitidas, pois prestava 
serviços administrando o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. Com o Despacho emiti-
do, a Pró-Saúde solicitou a homologação da desistência do cumprimento, em face esta ser a 
condição junto à Receita Federal do Brasil para o processo administrativo da compensação 
dos créditos, que corrigidos até 31/12/2020 somam R$ 4.744.
9. Mobilizado e Intangível   2.020   2.019
(a) Composição dos saldos     Total Total
  Saúde   das das
  Depre-  Edu- Ativi- Ativi-
  ciação  cação dades dades
  Amorti- Lí- Lí- Lí- Lí-
Imobilizado Custo zação quido quido quido quido
Adiantamento a fornecedores 158 - 158 - 158 494
Obras em andamento 14.722 - 14.722 - 14.722 14.595
Benfeitorias 9.780 (2.388) 7.392 21 7.413 7.980
Instalações 1.472 (466) 1.007 10 1.017 3.427
Instrumentos médicos e cirúrgicos 24.394 (8.803) 15.591 - 15.591 17.700
Máquinas e equipamentos 54.345 (21.516) 32.829 25 32.854 36.079
Móveis e utensílios 20.602 (5.512) 15.090 227 15.317 15.268
Edifi cações (*) 39.125 (2.968) 36.157 - 36.157 7.108
Terrenos (*) 7.207 - 7.207 - 7.207 2.640
Veículos 545 (395) 150 - 150 103
Equipamentos 
 informática e telefônicos 4.069 (4.482) (413) 2 (411) 213
Outras imobilizações 374 (348) 26 57 83 84
(-) Provisão para redução
 do ativo imobilizado - - - - - (2.371)
(-)Subvenções a realizar (56.575) - (56.575) - (56.575) (64.478)
(-)Provisão de redução
 das subvenções - - - - - 2.371
Total 120.219 (46.878) 73.341 341 73.682 41.213
(*) O imóvel e terreno localizado na Rua Guaicurus, n° 506 - Lapa/SP, no valor contábil 
líquido de R$ 4.443 em 31 de dezembro de 2020, é objeto de penhora judicial referente 
a processos de cobranças.
   2.020   2.019
     Total Total
     das das
    Edu- Ativi- Ativi-
  Saúde  cação dades dades
  Amorti- Lí- Lí- Lí- Lí-
Intangível Custo zação quido quido quido quido
Direito de uso 4.848 (4.267) 581 - 581 982
(-) Subvenções a realizar (125) - (125) - (125) (274)
Total 4.723 (4.267) 455 - 455 708

   2.020   2.019
 Nota Saúde Educação Total das Atividades Saúde Educação Total das Atividades
Receitas  935.934 3.815 939.749 1.034.702 6.227 1.040.929
Sem restrição  212.865 - 212.865 131.560 3 131.563
Serviços administrativos 21 108.174 - 108.174 83.542 - 83.542
Receitas de pacientes convênios e particulares  47.631 - 47.631 46.850 - 46.850
Outras receitas 22 57.027 - 57.027 1.100 3 1.103
Receitas com serviços voluntários 34 33 - 33 68 - 68
Com restrição  723.069 3.815 726.884 903.142 6.224 909.366
Receitas com subvenções - custeio 23 710.419 3.815 714.234 893.054 6.224 899.278
Receitas com subvenções - investimento 24 7.850 - 7.850 7.558 - 7.558
Doações  4.800 - 4.800 2.530 - 2.530
Custos e Despesas Operacionais  (932.808) (3.875) (936.683) (1.032.721) (5.997) (1.038.718)
Despesas com pessoal 25 (376.807) (3.081) (379.888) (444.854) (4.119) (448.973)
Serviços de terceiros 26 (252.926) - (252.926) (281.089) (7) (281.096)
Drogas, medicamentos e materiais 27 (153.112) - (153.112) (161.176) - (161.176)
Depreciações e amortizações  (8.229) (74) (8.303) (9.588) (62) (9.650)
Energia elétrica, água e telefonia  (20.873) (75) (20.948) (24.755) (169) (24.924)
Manutenções, conservações e limpeza  (5.131) (235) (5.366) (13.525) (453) (13.978)
Material pedagógico e de expediente  - (48) (48) - (473) (473)
Locações  (7.616) - (7.616) (7.137) - (7.137)
Gêneros alimentícios  (10.810) (86) (10.896) (12.113) (416) (12.529)
Viagens e estadias  (1.383) - (1.383) (3.033) - (3.033)
Impostos, taxas e contribuições  (349) - (349) (348) - (348)
Fretes e remoções de pacientes  (1.397) - (1.397) (1.061) - (1.061)
Outros custos indiretos  (9.717) (253) (9.970) (14.481) (341) (14.822)
  (848.350) (3.852) (852.202) (973.160) (6.040) (979.200)
Despesas administrativas 28 (75.280) (29) (75.309) (71.536) - (71.536)
Depreciações e amortizações  (540) - (540) (634) - (634)
Perdas estimadas com redução do ativo imobilizado 3 - - - - - -
Perdas estimadas com adiantamentos a fornecedores 3 - - - - - -
Despesa com provisões para contingências 19 (55.227) - (55.227) (2.534) - (2.534)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 (33.650) - (33.650) (114.465) - (114.465)
Resultado de encerramento de contratos de gestão 29 (8.152) - (8.152) 1.350 - 1.350
(Despesas) receitas fi nanceiras, líquidas 30 88.424 6 88.430 128.326 43 128.369
Despesas com serviços voluntários 34 (33) - (33) (68) - (68)
  (84.458) (23) (84.481) (59.561) 43 (59.518)
Superávit (Défi cit) do Exercício  3.126 (60) 3.066 1.981 230 2.211

  Superávits Ajuste de
 Patrimônio dos avaliação
 social exercícios patrimonial Total
Em 01/01/2.019 138.192 1.563 (2.320) 137.435
Transferência 1.563 (1.563) - -
Transferência de saldo de fi liais encerradas (8) - - (8)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 51 - (51) -
Superávit do exercício - 2.211 - 2.211
Em 31/12/2.019 139.798 2.211 (2.371) 139.638
Transferência 2.211 (2.211) - -
Arredondamento (1) - - (1)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 51 - (51) -
Superávit do exercício - 3.066 - 3.066
Em 31/12/2.020 142.059 3.066 (2.422) 142.703

  2.020  2.019
  Edu- Total das Total das
 Saúde cação Atividades Atividades
Superávit (Défi cit) do Exercício 3.126 (60) 3.066 2.211
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado Abrangente do Exercício 3.126 (60) 3.066 2.211

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.020 2.019
Superávit dos exercícios 3.066 2.211
Ajustado por:
Depreciação e amortização 8.843 10.284
Provisão para contingências 55.227 2.534
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 33.650 114.465
Transferência de saldo de fi liais encerradas - (8)
Realização de subvenções (7.850) (7.558)
Deságio (37.991) -
Valor residual de ativo imobilizado baixado 9.417 -
Superávits ajustados 64.362 121.928
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (129.290) (112.530)
Estoques (11.503) 5.030
Adiantamentos (1.123) 765
Impostos a recuperar (15.049) (4.108)
Outros ativos (41.290) 15.371
Fornecedores (5.077) 1.034
Obrigações sociais e trabalhistas 4.370 (1.574)
Obrigações fi scais 6.481 3.059
Honorários médicos a pagar 8.549 (856)
Parcelamento de Impostos (1.095) (958)
Estoques de terceiros (3.373) (7.796)
Outros passivos 6.881 5.547
Receita diferida 80.279 (32.493)
Provisão para descontinuidade 1.454 (4.163)
Provisão para contingências (72) (954)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (35.496) (12.698)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (4.635) (18.405)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (4.635) (18.405)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos
Captação (liquidação) de empréstimos - conta garantida (1.900) 1.900
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamentos (1.900) 1.900
Redução do caixa e equivalentes de caixa (42.031) (29.203)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 50.267 79.470
No fi m do exercício 8.235 50.267
 (42.032) (29.203)

Balanço patrimonial Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações fi nanceiras Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2.020 e de 2.019 (Cifras apresentadas em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - (total das
atividades) Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração dos fl uxos de caixas - (total das atividades)
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
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Aos Administradores Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar 
- São Paulo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Pró-Saú-
de Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, “Entidade / Associação” que 
compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2.020, e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi-
nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2.020, 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 sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras 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 Entidade, 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 sem ressalva.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção 
para a nota explicativa n° 1b, que descreve as ações estratégicas da administração para ma-
nutenção das atividades operacionais em seu curso normal. Em 31 de dezembro de 2020 a 

Entidade apresenta um grau elevado de passivos de natureza trabalhista, tributária e civil. O 
crescimento desses passivos está sendo ocasionado pela dificuldade de realização das contas 
a receber com entes públicos. Parcela significativa dos ativos e passivos da Entidade está rela-
cionada a filiais encerradas, que provoca incerteza quanto a realização dos direitos a receber 
daquelas unidades com entes públicos. Da mesma forma, a relevância de continuidade opera-
cional de outras unidades, no que se refere ao endividamento. As Unidades descontinuadas e 
as com incerteza de continuidade operacional são aquelas mencionadas na nota explicativa 1b. 
No exercício de 2020, essas unidades em conjunto representaram 39% das receitas e 35% das 
despesas da Entidade, bem como, 65% dos ativos e 64% dos passivos. A Administração da En-
tidade tem buscado estratégias que permitam reverter à situação atual, adotando as seguintes 
ações estratégicas: • Redução da dependência de suas operações com entes públicos via con-
trato de gestão; • Realização de parcerias com empresas do segmento de saúde para a gestão 
de hospitais privados, que se encontra em fase de negociação; • Realização parcerias com Uni-
versidades; e • Realização das contas a receber de entes públicos através da cessão de créditos 
a terceiros para liquidação dos passivos. Os eventos e condições mencionados acima indicam 
a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Entidade. Além disso, outro fato relevante que poderá influen-
ciar as ações estratégicas da administração está relacionado as dificuldades em concretizar no-
vos negócios em razão da Pandemia COVID-19 no Brasil, que trouxe um impacto significativo 
para a economia em todo território nacional. Nossa opinião não está ressalvada em relação 
a esse assunto. Ênfase - Efeitos da “Operação S.O.S.” na Associação: Chamamos a atenção 

para a nota explicativa n° 3, que descreve os reflexos da “Operação S.O.S.” sobre a Associação 
ocorrida no exercício de 2018, que abrange: (i) A colaboração espontânea realizada por alguns 
executivos da Associação em investigação conduzida pelo Ministério Público Federal no Estado 
do Rio de Janeiro, da qual tomou-se conhecimento em agosto de 2018; (ii) Reconhecimento no 
superávit do exercício de 2018 de despesas no montante de R$ 5.190 mil, referente a cobrança 
de sobrepreços por meio de contratos firmados com alguns fornecedores, identificados até o 
momento. Nenhuma provisão adicional foi registrada, considerando que a ação judicial decor-
rente da “Operação S.O.S” está em fase incipiente e tramita em segredo de justiça, consequen-
temente, neste momento não é possível mensurar a totalidade do impacto financeiro sobre o 
patrimônio líquido da Associação; e (iii) As ações que estão sendo adotadas pela Administração. 
Nossa opinião não está modificada em relação a esses assuntos. Outros assuntos - Demons-
trações financeiras do exercício anterior: As demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de dezembro de 2.019 foram por nós examinadas e nosso relatório emitido em 02 de abril 
de 2.020 conteve parágrafo de Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 
da Entidade. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras: A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação 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 e 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 cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. 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 seguran-
ça 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 audito-
ria 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 de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-
madas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras 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 prove-
niente 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 con-
troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, 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 evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Entidade. 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 Entidade 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 finan-
ceiras 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 consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 19 de Março de 2.021.
LM Auditores Associados - CRC 2SP018.611/O-8. Maurício Diácoli - CRC 1SP129.562/O-5.
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Disponível em 07/02/2021 - Atualizada em 15/02/2021; TabWin - DataSUS; Base de Dados 
SIA: Disponível em 05/02/2021 - Atualizada em 15/02/2021; TabWin - DataSUS; Base de Da-
dos CIHA: Disponível em 26/01/2021 - Atualizada em 27/01/2021; Relatório de Indicadores 
de Atendimentos (CIHA) para dados não disponíveis para tabulação. A Entidade mantém 
contratos que demonstram o cumprimento acima dos 60% de atendimento a pacientes do 
SUS, medido por paciente-dia. Os estabelecimentos de saúde a ela vinculados por força 
de contrato de gestão poderão ser incorporados ao total de sua produção, aqueles ser-
viços prestados ao SUS pelo total de Contratos de gestão. O limite para incorporação dos 
serviços prestados ao SUS pelo total dos contratos de Gestão é de no máximo, 10% da 
produção total da entidade requerente (parágrafo único do artigo 22 do Decreto 8.242/14). 
Com relação ao cálculo das gratuidades a Administração entende que é necessário expli-
citar a forma prevista na Lei 12.101/09, considerando os atendimentos de pacientes SUS 
através de contrato de gestão sem o limite de 10%, imposto apenas pelo decreto regula-
mentador. Nesse entendimento o percentual de atendimento de pacientes SUS é de apro-
ximadamente 100,00% (fonte de dados dos pacientes - DATASUS - base SIH/SIA e CIHA).
(d) Atendimento a Lei 12.101/09 - Educacional: A entidade em conformidade com a Lei 
12.101 de 27 de novembro de 2.009, com suas alterações, regulamentada pelo decreto 
8.242 de 23 de maio de 2.014 atendeu na área da Educação a alunos da educação básica, 
prestou serviços em creche e pré-escola atendidos de forma gratuita por meio de convênio 
com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no total de 651 alunos atendidos
33. Imunidade e Isenção Tributária: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência 
Social e Hospitalar, é uma entidade sem fins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de 
renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribuição 
patronal do INSS e do PIS sobre folha de pagamento. A Pró-Saúde Associação Beneficente de 
Assistência Social e Hospitalar, é uma organização social de saúde, que não efetuou nenhuma 

         Percentual de Prestação de Serviços
(F) = (C / E) - SUS 69,16% 17,64%
(G) = (D / E) - NÃO SUS 30,84% 82,36%
Total 100,00% 100,00%
Porcentagem de paciente-dia SUS  69,16%
Procedimento ambulatorial (10% limite máximo)  10,00%
Percentual total de atendimento SUS  79,16%
Em 31 de dezembro de 2.019 Paciente- Ambu-
Descrição Dia latorial
Paciente-Dia e Atendimento Ambulatorial SUS
(A) - Matriz e Filiais 13.359 8.085
(B) - Contrato de Gestão (limite permitido - 10%) 2.405 26.214
(C) - Total SUS. 15.764 34.299
Paciente-Dia e Atendimento Ambulatorial Não SUS
(D) - Matriz e Filiais 10.688 254.050
(E) = (C + D) = Total 26.452 288.349
Percentual de Prestação de Serviços
(F) = (C / E) - SUS 59,59% 11,90%
(G) = (D / E) - NÃO SUS 40,41% 88,10%
Total 100,00% 100,00%
Porcentagem de paciente-dia SUS
  59,59%
Procedimento ambulatorial (10% limite máximo)  10,00%
Percentual total de atendimento SUS  69,59%
Fonte de dados - DATASUS - Bases SIH/SIA/CIHA: TabWin - DataSUS; Base de Dados SIH: 

distribuição de parcela de seu patrimônio ou renda, a qualquer título, aplicando seus recursos 
integralmente em suas finalidades estatutárias, no país. Por conseguinte, cumpre os requisitos 
legais para o não pagamento/recolhimento de impostos e contribuições assim discriminados: 
Esfera Federal - Na esfera federal o benefício constitucional da imunidade e isenções legais as-
seguram à Pró-Saúde o não pagamento/recolhimento dos seguintes impostos/contribuições: 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) sobre apli-
cações de renda fixa e variável, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição ao PIS e Contribuição Pre-
videnciária Patronal (INSS) sobre a folha de pagamento em razão do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. PIS (Programa de integração social): A partir 
de maio de 2017 a Entidade passou a não recolher o PIS sobre Folha de Pagamento, baseada 
na Solução de Consulta COSIT nº 173/2017 de 13/03/2017, considerando que no item 15, b) 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) vinculou seu entendimento conforme previsto 
na Nota PGFN/CASTF/Nº 637/2014 de 29/05/2014, onde reafirma a Imunidade ao PIS sobre 
Folha de Pagamento às entidades beneficentes de assistência social (que atendam aos requi-
sitos da Lei), de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal Federal. Em maio de 2018 a 
imunidade foi respaldada por decisão judicial transitada em julgado, detalhada na nota expli-
cativa nº 8. A exceção se aplica as unidades educacionais que mantiveram os recolhimentos 
para manter o recebimento dos recursos, mas estão sendo tratados em valores a recuperar. 
Esfera Estadual - O benefício constitucional da imunidade assegura o não pagamento/reco-
lhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) e do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), através de requerimentos específicos. Para 
esses tributos não houve fato gerador. Esfera Municipal - O benefício constitucional de isen-
ção assegura o não pagamento / recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN) às Prefeitura Municipais, através de requerimentos específicos. Em atendimento 

a ITG 2.002 (R1) - entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade n. º 1.409/12, o valor da renúncia fiscal que a entidade obteve 
no exercício de sua atividade, como se a obrigação devida fosse, está apresentado abaixo:
Descrição 2.020 2.019
Contribuição para o financiamento
 da seguridade social (28.192) (35.884)
Contribuição patronal ao INSS (83.674) (131.279)
Contribuição ao PIS (2.990) (4.574)
Imposto sobre serviços (ISS) (36.832) (41.522)
 (151.688) (213.259)
Ressalte-se que os valores das contribuições são informados apenas nas notas explicativas, 
observado o seguinte: as referidas contribuições não representam custo, despesa ou obri-
gação da entidade em razão de sua imunidade e isenção tributária, bem como nenhum 
ganho efetivo, perda ou risco potencial à entidade. 34. Receitas (Despesas) com Serviços 
Voluntários: Conforme determinado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
ITG 2.002 (R1) - Entidades sem finalidade de lucros, para efeito de cumprimento à resolução, 
a Pró-Saúde identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos durante os exercícios 
de 2.020 e 2.019. Foram realizados serviços voluntários apenas em nível operacional. O valor 
do trabalho voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes 
a cada um dos serviços recebidos, em rubrica própria de receitas e despesas no resultado 
do exercício. Nenhum dos valores teve o desembolso de caixa correspondente, tendo 
sido reconhecidos, como receita e despesa operacional nas demonstrações de resultados.
35. Cobertura de Seguros: Como medidas preventivas para reduzir o risco de suas ati-
vidades, a Administração tem por prática a contratação de seguros multirriscos empre-
sariais e de responsabilidade civil, para as filiais ativas. • Multirrisco Empresarial: valor de 

cobertura R$ 308.700; • Responsabilidade civil profissional: Valor de cobertura R$ 7.100;
36. Outros Assuntos - Pandemia Covid-19: O surto do novo coronavírus (Covid-19) foi 
considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma pandemia em 11 de março de 
2020 com impactos relevantes na economia nacional e internacional. A pandemia desen-
cadeou importantes ações de governos e entidades privadas, que somados ao impacto na 
saúde da população e sistemas de saúde mundial. A área da Saúde foi um dos setores que 
teve a rotina fortemente afetada pela pandemia de Covid-19. Os principais impactos ob-
servados no exercício de 2020, foram: • Os entes públicos pactuaram aditivos pontuais vol-
tados ao combate da Pandemia. • Aumento substancial dos estoques hospitalares, tendo 
em vista a necessidade de aumentar o estoque de segurança das unidades. • Aumento de 
custos dos estoques hospitalares, em razão alta procura e baixa oferta de materiais hospi-
talares. • Em 23 de dezembro de 2020, foi celebrado com o Governo do Estado do Pará Con-
trato de Gestão referente ao Hospital de Campanha do Hangar, localizado em Belém - PA, 
que dará suporte aos pacientes daquela região enquanto perdurar a pandemia. Adicional-
mente, para a área da Educação (creches), medidas legais de redução de jornada de traba-
lho e de salário foram implantadas no decorrer do exercício de 2020, assim como, as recei-
tas de subvenções das unidades foram reduzidas de forma significativas. A Administração 
entende que diante do impacto nas operações e resultados financeiros, e em função das 
medidas já tomadas, não há necessidade de provisionamentos adicionais até o momento.
37. Eventos Subsequentes: a) Novos negócios: Após o encerramento do exercício 
social e até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras, a Administração 
da Pró-Saúde celebrou nove (09) aditivos contratuais com entes públicos, em unidades 
hospitalares que é responsável pela gestão, todos relacionados ao combate da pande-
mia Covid-19. Esses novos aditivos, até maio de 2021, irão incrementar as receitas da 
Sede Administrativa na ordem de R$ 3.350.
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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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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.

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 Extraordinária que será realizada 
no dia 09 (nove) de abril de 2021, às 10:00 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. Mudança da denominação social da Companhia; 2. Alteração do Art. 1º do Estatuto Social, em função da alteração 
da denominação social da Companhia; 3. Alteração do Art. 4º do Estatuto Social, com objetivo de excluir a atuação no ramo 
de previdência complementar; 4. Alteração do inc. I, do Art. 9º do Estatuto Social; 5. Alteração do Art. 12 do Estatuto Social; 
6. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Alteração do caput do Art. 16 do Estatuto Social, em razão da extinção do 
cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do Parágrafo Único do Art. 17 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo 
de Diretor Vice-Presidente; 9. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em decorrência da extinção do cargo de Diretor 
Vice-Presidente; 10. Alteração do Art. 19 do Estatuto Social referente as competências da Diretoria, especialmente, àquelas 
relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 11. 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. São Paulo/SP, 29 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 Extraordinária que será realizada no 
dia 09 (nove) de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/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. Mudança da 
denominação social da Companhia; 2. Alteração do Art. 1º do Estatuto Social, em função da alteração da denominação social da 
Companhia; 3. Alteração do Art. 11 do Estatuto Social; 4. Exclusão do Cargo de Diretor Vice-Presidente; 5. Alteração do caput do 
Art. 15 do Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 6. Alteração do Parágrafo Único do Art. 16 do 
Estatuto Social, em razão da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 7. Atualização da nominata da Diretoria Executiva em 
decorrência da extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente; 8. Alteração do Art. 18 do Estatuto Social referente as competências 
da Diretoria, especialmente, àquelas relacionadas à assunção de responsabilidades e a nomeação de procuradores; 9. 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. São Paulo/SP, 29 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

CRMPAR HOLDING S.A.
CNPJ: 19.943.736/0001-21

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 
(Em milhares de reais - R$)

Nota Controladora Consolidado
ATIVO explicativa 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 10.468 1.675 23.840 15.554
Contas a receber 5 - - 108.037 96.676
Estoques 6 - - 56.632 52.522
Adiantamento a fornecedores - 2 - 6.234
Créditos diversos - - 3.270 49
Impostos a recuperar 7 - 24 5.100 7.513
Despesas antecipadas 37 126 1.447 1.005
Total do ativo circulante 10.505 1.827 198.326 179.553
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais - - 178 999
Contas a receber 5 - - - 363
Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 - - 8.460 1.339
Imobilizado 9 - 5.744 217.318 223.687
Intangível 10 603 1.422 32.264 22.692
Direito de uso 11 - - 36.406 21.652
Investimentos 12 328.456 341.640 - 1
Total do ativo não circulante 329.059 348.806 294.626 270.732
TOTAL DO ATIVO 339.564 350.633 492.952 450.286

Nota Controladora Consolidado
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 13 293 585 1.074 5.597
Arrendamento mercantil 11 - - 8.938 8.356
Fornecedores 14 152 748 38.346 48.840
Obrigações trabalhistas 15 128 9.860 6.875
Obrigações tributárias 16 5 3 11.687 5.717
Dividendos propostos a acionistas - 19.333 - 20.246
Obrigações tributárias parceladas 17 - - 589 661
Adiantamento de clientes - - 2.524 2.376
Total do passivo circulante 578 20.669 73.018 98.668
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos 13 - 293 50.615 1.617
Arrendamento mercantil 11 - - 27.468 13.295
Obrigações tributárias parceladas 17 - - 601 1.175
Provisão para demandas judiciais e administrativas 18 - - 2.264 2.409
Total do passivo não circulante - 293 80.948 18.496
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 19 197.261 188.037 197.261 188.037
Reservas legal 12.216 12.216 12.216 12.216
Reservas de lucros 129.509 129.418 129.509 129.418
Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores 338.986 329.671 338.986 329.671
Participação dos não controladores - - - 3.451
Total do patrimônio líquido 338.986 329.671 338.986 333.122
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 339.564 350.633 492.952 450.286

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

Nota Controladora Consolidado
expli-
cativa 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

RECEITA LÍQUIDA 20 - - 327.820 402.297
CUSTOS 21.a - - (192.633) (183.814)
LUCRO BRUTO - - 135.187 218.483
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas administrativas, comerciais e gerais 21.b (4.088) (5.578) (135.216) (130.169)
Resultado de equivalência patrimonial 12 1.008 76.001 - -
Distribuição desproporcional de dividendos - - - -
Outras despesas operacionais, líquidas 21.b (906) - (163) 287
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (3.986) 70.423 (192) 88.601
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras 22 (36) (13) (10.622) (14.512)

Nota Controladora Consolidado
expli-
cativa 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

Receitas financeiras 22 3 8 1.602 10.490
(33) (5) (9.020) (4.022)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (4.019) 70.418 (9.212) 84.579
Imposto de renda e contribuição social corrente 23 (38) (2) (1.966) (14.735)
Imposto de renda e contribuição social diferido 23 - - 7.121 1.339
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (4.057) 70.416 (4.057) 71.184
Resultado de participação de não controladores - - - 768
Resultado de participação de controladores (4.057) 70.416 (4.057) 70.416
LUCRO BÁSICO POR AÇÕES (VALORES EM REAIS) (20) 374 (20) 374

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (4.057) 70.416 (4.057) 71.184
Outros resultados abrangentes - - - -
TOTAL DO RE5ULTADO ABRANGENTE (4.057) 70.416 (4.057) 71.184
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO 
 EXERCÍCIO ATRIBUÍVEL A
Proprietários da controladoria (4.057) 70.416 (4.057) 71.184
Participação de não controladores - - - 768

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)
Capital social Reserva legal Reserva de lucros Lucros acumulados Total do patrimônio líquido controlador Não controladores Total do patrimônio líquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 188.037 8.695 98.011 - 294.743 3.030 297.773
Lucro líquido do exercício - - - 70.416 70.416 768 71.184
Reserva legal - 3.521 - (3.521) - - -
Distribuição de dividendos - - (10.468) - (10.468) (347) (10.815)
Dividendo mínimo obrigatório - - - (16.724) (16.724) - (16.724)
Distribuição desproporcional de dividendos - - - (8.296) (8.296) - (8.296)
Reserva de lucros - - 41.875 (41.875) - - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 188.037 12.216 129.418 - 329.671 3.451 333.122
Prejuízo do exercício - - - (4.057) (4.057) - (4.057)
Aumento de capital 9.224 - - - 9.224 - 9.224
Operação entre acionistas - - - 1.443 1.443 (3.293) (1.850)
Reversão de dividendos propostos - - - 11.020 11.020 - 11.020
Distribuição desproporcional de dividendos - - - (8.315) (8.315) (158) (8.473)
Reserva de lucros - - 91 (91) - - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 197.261 12.216 129.509 - 338.986 - 338.986

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)
Controladora Consolidado

31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (4.019) 70.418 (9.212) 84.579
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
  Depreciação e amortização 1.380 1.670 29.020 28.782
  Baixas do imobilizado e intangível (116) 46 393 1.760
  Provisão estimada para credito de liquidação duvidosa - - 702 (671)
  Adições (reversões) de provisões para contingências - - (145) (690)
  Equivalência patrimonial (1.008) (76.001) - -
  Variação cambial - - - (737)
  Juros incorridos e variação cambial sobre empréstimos - - 2.303 4.095
Variações nos ativos:
  Contas a receber de clientes - - (11.700) 2.053
  Estoques - - (4.111) (1.734)
  Adiantamento a fornecedores 2 (2) 6.234 (4.074)
  Créditos diversos - - (3.221) 383
  Impostos a recuperar 23 (24) 8.038 6.635
  Despesas antecipadas 91 (24) (440) 1.651
  Partes relacionadas - 3.941 - 117
  Depósitos judiciais - - 822 18
Variações em passivos:
  Fornecedores (598) 480 (10.493) 9.497
  Obrigações trabalhistas 125 3 2.985 27
  Obrigações tributárias 5 - 5.743 -
  Adiantamento de clientes - - 149 (2.982)

Controladora Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

  Partes relacionadas 1 (500) - -
  Dividendos a pagar (16.628) (42.104) (17.698) (45.781)
  Obrigações tributárias parceladas - - (646) (696)
  Outras contas a pagar - (6) - 1
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações (20.742) (42.103) (1.277) 82.233
Juros pagos - - (1.744) (4.303)
Impostos de renda e contribuição social pagos (38) (2) (7.366) (20.239)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades 
 operacionais (20.780) (42.105) (10.387) 57.691
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento de dividendos 15.634 34.221 - -
Aumento de capital 9.224 - 9.224 -
Operação entre acionistas - - (1.850) -
Venda de bens disponíveis para venda 5.300 - 5.430 508
Acréscimo do imobilizado e intangível - (78) (28.667) (17.521)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades
 de investimentos 30.158 34.143 (15.863) (17.013)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos - - 50.483 -
Arrendamento mercantil - - (9.916) (9.185)
Pagamento de empréstimos (585) (549) (6.032) (84.913)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (585) (549) 34.535 (94.098)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.793 (8.511) 8.286 (53.421)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.675 10.186 15.554 68.975
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 10.468 1.675 23.840 15.554

Presidente: Renata Figueiredo de Moraes Vichi / Contador: Reginaldo Oliveira Santos – CRC 1SP286056/O-1

Portosul Participações S.A.
CNPJ 26.743.444/0001-00

Relatório da Administração
Senhores acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais 31/12/2020     31/12/2019
Ativo  (não auditado)
Circulante 7.233 4.589
Caixa e equivalente  1.104 1.098
Tributos a recuperar 16 3
Dividendos a receber 6.113 3.488

Não circulante 158.001 149.976
Investimentos 158.001 149.976

Total do ativo 165.234 154.565
Demonstrações do resultado do exercício 31/12/2020 31/12/2019
Receitas (despesas) operacionais  (não auditado)
Despesas gerais e administrativas (459) (63)
Equivalência patrimonial 25.743 14.686
Outras receitas operacionais – 13
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 25.284 14.636
Resultado financeiro 39 39
Demonstração das mutações Capital Reserva Reserva de Dividendo adicional Prejuízos Total patrimônio
 do patrimônio líquido    social        legal retenção de lucros                   proposto acumulados                 líquido
Saldo em 31/12/2018 (não auditado) 122.207 1.702 14.951 – – 138.860
Lucro líquido do exercício – – – – 14.675 28.797
Destinação de reservas – 734 441  – (1.175) –
Dividendos a distribuir – – – – (13.500) (13.500)
Saldo em 31/12/2019 (não auditado) 122.207 2.436 15.392  – – 140.035
Lucro líquido do exercício – – – – 25.323 25.323
Destinação de reservas – 1.266 – – (1.266) –
Ajustes exercícios anteriores – – (120) – – (120)
Dividendos adicionais – – (1.499) – – (1.499)
Dividendos a distribuir – – – 18.042 (24.057) (6.015)
Saldo em 31/12/2020 122.207 3.702 13.773 18.042 – 157.724

Demonstrações dos fluxos de caixa 31/12/2020     31/12/2019
Fluxo de caixa das  (não auditado)
 atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da CSLL 25.323 14.675
Ajustes do lucro líquido
Equivalência patrimonial (25.743) (14.686)
(Aumento) redução 
 nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar (13) (3)
Dividendos recebidos 11.604 17.595
Obrigações tributárias e sociais – 1
Outras contas a pagar 26 –
Caixa líquido aplicado 
 nas atividades operacionais 11.197  17.582
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Dividendos pagos (11.191) (16.366)
Partes relacionadas – (118)
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de financiamento (11.191) (16.484)
Aumento (redução) líquida do saldo 
 de caixa e equivalente de caixa 6 1.098
Saldo inicial de caixa e equivalente de caixa 1.098 –
Saldo final de caixa e equivalente de caixa 1.104 1.098
 6 1.098
Transações que não afetaram caixa 
Dividendos propostos a receber 6.113  –
Dividendos propostos a pagar (6.015) –

Diretoria:
Luciano Ribas Battistella - Diretor

Maurício Valente Battistella - Diretor
Contadora:

Terezinha do Rocio Machado Wendler - CRC/PR 039.883/O-4

Balanços patrimoniais 31/12/2020      31/12/2019
Passivo  (não auditado)
Circulante 7.510 14.530
Obrigações tributárias 1 1
Outras contas a pagar 26 –
Dividendos a pagar 7.483 14.529
Patrimônio Líquido 157.724 140.035
Capital social 122.207 122.207
Dividendo Adicional 18.042 –
Reserva legal 3.702 2.436
Reserva de lucros 13.773 15.392
Total do passivo 165.234 154.565
Lucro líquido do exercício 25.323 14.675
Lucro líquido do exercício
 por lote de mil ações – R$ 1,65 0,96
Demonstrações 31/12/2020      31/12/2019
do resultado abrangente  (não auditado)
Lucro do exercício 25.323 14.675
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 25.323 14.675

Encontram arquivados na sede social da Companhia, à disposição dos Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

ENERGISA SUL-SUDESTE 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 - NIRE 35.300.321.707

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERIAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  

A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sociedade 
por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, 
na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros Parte B, Vila Maria, Cidade de 
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos 
do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os 
acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária 
(“Assembleia”) a se realizar, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2021, às 10:30 horas, 
de forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, discutir 
e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar 
a remuneração anual global dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão participar 
da Assembleia via Plataforma Digital, pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes 
legais ou procuradores, caso em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para participarem 
virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação 
à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@energisa.com.br, até às 10:30 horas do 
dia 28 de abril de 2021. A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se 
for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias, 
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone 
para contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando 
o disposto no art. 126 da Lei das S.A, para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus 
representantes legais, deverão apresentar, além de documento de identificação com foto e dos atos 
societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela 
instituição escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão competente. 
O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples, devidamente 
registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação societária que outorgue 
poderes e representação (ato de eleição do administrador e, conforme o caso, procuração). No 
tocante aos fundos de investimento, a representação caberá à instituição administradora ou gestora, 
observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou 
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou 
à administradora, deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado. 
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido 
realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A, devendo o instrumento de 
procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As pessoas naturais acionistas da 
Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, 
§1º da Lei das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por 
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas 
do Código Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia 
ou advogado. A Companhia não exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização 
e/ou tradução juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a solicitação e a 
documentação necessária para participação virtual até às 10:30 horas do dia 27 de abril de 2021 não 
poderão participar da Assembleia. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória, 
os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência, 
para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido 
apenas um convite individual por solicitante. O Acionista que tenha solicitado devidamente sua 
participação virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para 
acesso e participação nas Assembleias até às 12:00 horas do dia 28 de abril de 2021, deverá entrar 
em contato com a Companhia impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 29 de abril de 2021, 
pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para 
acesso. O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis e 
não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na 
data da Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de 
30 minutos de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico 
somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu representante, conforme 
instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da Assembleia, não será possível o ingresso 
do acionista, independentemente da realização do cadastro. Assim, a Companhia recomenda 
que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia com pelo menos 
30 minutos de antecedência. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do 
acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para 
participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por 
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma 
digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às 
matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede social 
da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de computadores da Companhia (http://
www.ri.energisa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(http://www.b3.com.br). Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente 
de modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencialmente. A 
decisão da Companhia acerca da realização da Assembleia de modo exclusivamente digital foi 
tomada em contexto específico e excepcional, tendo em vista a crise provocada pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo. A Companhia reitera seu compromisso com a adoção 
das medidas de combate à pandemia e com a segurança de seus Acionistas, colaboradores e da 
comunidade em geral. Presidente Prudente, 30 de março de 2021. Ivan Müller Botelho - Presidente 
do Conselho de Administração.

Deputados pedem ajuda de plataformas  
de conteúdo no combate à pandemia

Deputados da co-
missão externa 
da Câmara que 

acompanha as ações de en-
frentamento à Covid 19 pe-
diram ajuda, nesta terça-feira, 
a plataformas de conteúdo 
na internet para melhorar a 
distribuição de informações 
sobre a vacinação e as medi-
das restritivas utilizadas para 
conter o avanço do novo co-
ronavírus.

O coordenador do co-
legiado, deputado Dr. Luiz 
Antonio Teixeira Jr (PP-RJ), 
sugeriu que as secretarias es-
taduais e municipais de saúde 
em todo o país possam uti-
lizar essas plataformas para 
divulgar informações.

“Há hoje uma deman-
da principal de que instru-
mentos como o Google e o 
YouTube possam ajudar as 
pessoas a identificar quais 
são os locais de vacinação 

da sua cidade, os horários 
de funcionamento, a faixa 
etária que está sendo imuni-
zada”, exemplificou.

Google e YouTube

No debate, represen-
tantes de plataformas de 
conteúdo apresentaram 
aos parlamentares algumas 
iniciativas em relação ao 
combate à Covid-19, como 
ferramentas de busca espe-
cíficas sobre o tema. Alana 
Rizzo, do YouTube, infor-
mou que 850 mil vídeos 
sobre a Covid-19 e 30 mil 
sobre vacinação foram reti-
rados do ar desde outubro 
por conterem informações 
enganosas.

O Google, por sua vez, 
fez parcerias com labora-
tórios e farmácias para ma-
pear os locais de testagem. 
Marcelo Lacerda, respon-

sável pela área de Relações 
Governamentais da empre-
sa, destacou novidades co-
mo um sistema de notifica-
ção dos casos confirmados 
que, sem identificar a pes-
soa infectada, avisa a quem 
teve contato com ela nos úl-
timos sete dias, além do Re-
latório de Mobilidade, que 
mostra como a população 
se movimentou nas cidades.

Ele afirmou que é viável 
disponibilizar aos internau-
tas informações atualizadas 
sobre a campanha de vaci-
nação, mas argumentou que 
o tamanho do Brasil é uma 
dificuldade a ser transposta.

“A boa notícia é que a pla-
taforma está pronta para re-
ceber esses dados, inclusive a 
gente já está contratando um 
terceiro que possa fazer a cole-
ta dessas informações junto às 
secretarias estaduais”, comen-
tou. “Talvez a gente tenha uma 

estratégia de começar pelas 
capitais, aí depois cidades aci-
ma de 1 milhão de habitantes, 
até conseguir cobrir e ter uma 
forma organizada de atualizar 
esses dados.”

Gestão

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, outro uso 
da tecnologia apontado du-
rante a audiência pública foi 
um software de gestão de 
informações hospitalares 
que pode ser importante, 
por exemplo, no cálculo das 
taxas de ocupação das uni-
dades de saúde.

Um projeto em tramita-
ção na Câmara (PL 2970/20) 
regulamenta o comparti-
lhamento de dados sobre 
prontuários, internações e 
disponibilidade de leitos, 
resguardando o direito do 
paciente à privacidade.

Confirmado para esta 4ª f 
leilão de alienação  
de ações da CEEE-D 

A B3 e o BNDES con-
duzem nesta quarta-feira, 
a partir das 8h, o leilão de 
alienação das ações ordiná-
rias e preferenciais da Com-
panhia Estadual de Distri-
buição de Energia Elétrica 
(CEEE-D) do Rio Grande 
do Sul. A confirmação do 
leilão foi confirmada nesta 
terça-feira (30) pela justiça 
do RS que autorizou o cer-
tame após segunda suspen-
são. A liminar que impedia 
o leilão de privatização da 
companhia foi suspensa 
por decisão do presidente 
do Tribunal de Justiça do 
RS, desembargador Voltaire 
de Lima Moraes, na noite 
de segunda-feira (29). 

Outra liminar, também 
suspensa, foi solicitada por 
membros da União Gaúcha 
em Defesa da Previdência, 
havia suspendido o leilão por 
alguns dias. A alegação era de 
violação à Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, entre outros 
motivos, devido ao valor do 
lance inicial ser de R$ 50 mil, 
considerado baixo. 

As ações que irão a leilão 
representam 65,87% do ca-
pital social total da CEEE-
-D, de titularidade da Com-
panhia Estadual de Energia 
Elétrica Participações (CE-
EE-Par), e serão leiloadas 
em lote único. A companhia 
atende 1,6 milhão de clien-
tes em 72 municípios.
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No âmbito financeiro da Companhia, o foco continua a ser o apoio à Porto do Açu Operações S.A. (“PdA”) na prospecção de novos clientes para locação de sua área do Porto do Açu. Ao longo do exercício de 2020, a Administração da 
Companhia apresentou informações e prestou os esclarecimentos solicitados pelas partes interessadas de forma a demonstrar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial (“Plano”). Vale destacar que continua em vigor o acordo de standstill 
celebrado entre a Companhia e suas controladas, OSX Construção Naval S.A. - Em Recuperação Judicial (“OSX CN”) e OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial (“OSX Serviços”) com a PdA. Nos termos do acordo, a PdA 
concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das referidas empresas quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à PdA, incluindo, dentre outras, os aluguéis vencidos e vincendos 
que passariam a ser devidos pela OSX CN à PdA, a partir do mês de setembro de 2018, em relação à área no Porto do Açu. No âmbito operacional, importa destacar que a OSX CN preserva sua parceria com a Dome Serviços Integrados (“Dome”) 
através dos contratos de locação firmados desde 2018 pelo uso da área no Porto do Açu, bem como negociando pela realização de novos acordos para o uso da área. Com relação ao Contrato de Locação firmado entre a PdA e a OSX CN, 
importa esclarecer que o mesmo foi cedido à Dome, em 01 de julho de 2020. Registre-se, por oportuno, que em 24 de novembro de 2020, foi decretado pela justiça o encerramento da Recuperação Judicial da Companhia, o que é indicativo do 
compromisso consistente da OSX para o cumprimento de seu plano de recuperação judicial e o pagamento efetivo de seus credores. Apesar disso, ressalta-se que o principal desafio da Companhia continua sendo a equalização de suas receitas 
em contrapartida das obrigações geradas para manutenção do seu Plano. Nesse sentido, em 07 de maio de 2020, a PdA em conjunto com a OSX e suas subsidiárias, celebraram Term Sheet, com o objetivo de exercer a gestão compartilhada da 
área, a fim de obter novos clientes, objetivando a geração de recursos para que a Companhia tenha condições de saldar seus compromissos financeiros junto aos credores do Plano. Contudo, apesar dos esforços da Companhia, os documentos 
definitivos necessários para efetivação dos termos negociados com a PdA não chegaram a ser produzidos, de maneira que suas provisões perderam eficácia. Apesar dos fatos supracitados, a Administração reitera seu compromisso no tocante a 
constante negociação e cooperação com a PdA, para providenciar as mudanças necessárias aos termos de gestão da área de forma que sejam mais favoráveis à prospecção de novos clientes e que elevem as oportunidades da Companhia de gerar 
caixa e cumprir efetivamente com o seu Plano de Recuperação Judicial. Sem prejuízo do acima explicitado, cumpre salientar que a Companhia está envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais pilares que irão nortear 
o possível novo plano de negócios da Empresa, com vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de investimento. Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 07 
de dezembro de 2009, a Diretoria declara que nesta data estão sendo apresentadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, bem como o Relatório da BKR Lopes, Machado Auditores Independentes.

Controladora Consolidado

Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 10 958 826 1.115 

Clientes 5 –   –   3.000 7.020 

Adiantamentos diversos  108  60 3.944 3.895 

Despesas antecipadas   246 235 517 585 

Depósitos judiciais  124 124 2.228 1.823 

Total do ativo circulante  488 1.377 10.515 14.438 

Não circulante  

Partes relacionadas 16 131.520 125.661 –   –   

Tributos a recuperar 6 35.907 37.896 36.337 42.106 

Outras contas a receber  – 2 15 387 

 167.427 163.559 36.352 42.493 

Investimentos 7 1.485 1.507 2.428 2.164 

Propriedade para investimento 9    –      –   936.996 1.489.914 

Imobilizado 8 20 45 621 1.037 

Intangível 10 –   –   500.745 462.013 

Total de ativo não circulante  168.932 165.111 1.477.142 1.997.621 

Total do ativo  169.420 166.488 1.487.657 2.012.059 

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Circulante

Fornecedores 12 64.106 54.730 225.089 237.303 
Obrigações fiscais 13 2.937 2.821 27.028 26.646 
Obrigações sociais e trabalhistas 11 389 1.059 498 1.150 
Adiantamento de clientes –   –   12.190 15.263 
Direito de uso do Porto do Açu 10 –   –   120.736 80.165 
Partes relacionadas extraconcursais 16        291.035 282.615 162.477 159.670 
Outros –   –   7 14 
Total do circulante 358.467 341.225 548.025 520.211

Não circulante
Fornecedores 12 24.020 23.567     1.135.134 1.010.972 

    Empréstimos e financiamentos extraconcursais 14 –   –       1.494.033 1.383.615 
    Debêntures 15 –   –       3.006.329 2.924.378 

Tributos diferidos –   –            – 29.415 
Direito de uso do Porto do Açu 10 –   –   415.064 397.716 
Partes relacionadas concursais 16 10.010 10.010 21.545 21.545 
Provisão para investimento com patrimônio
   líquido negativo 7 5.120.922     4.263.129 –   –   
Provisão para contingência 17 104.732 103.749 264.874 252.312 
Outros –   –   61.316 55.343 
Total do não circulante     5.259.684     4.400.455 6.398.295 6.075.296 

Patrimônio líquido
Capital social 18.a 35.264 35.264 35.264 35.264 
    (-) Custo emissão de ações 18.c (81.057) (81.057) (81.057) (81.057)
     Ajustes acumulados na conversão de moeda 
       estrangeira 18.e 1.702.374     1.705.678     1.702.374 1.705.678 

Prejuízos acumulados    (7.105.312)   (6.235.077)   (7.105.312)   (6.235.077)
Total patrimônio líquido    (5.448.731)   (4.575.192)   (5.448.731)   (4.575.192)
Participações de acionistas não controladores                  –                   –            (9.932) (8.256)

Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)    (5.448.731)   (4.575.192)   (5.458.663)   (4.583.448)
Total do passivo e patrimônio líquido  169.420 166.488     1.487.657     2.012.059 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receita 20           – 287     11.054 13.237
Custos – (27) (1.023) (1.224)
Resultado bruto          –       260            10.031            12.013 
Despesas operacionais
  Administrativas e gerais 21 (3.982) (1.642)       (26.072)        (19.039)
  Despesas com depreciação e amortização 11   (25)             (33)      (14.417) (14.440)
  Avaliação ao valor justo de propriedade para
    investimentos 10 – – (552.918) (188.712)
Outras (despesas) receitas operacionais (líquida) – – 1.867 –

         (4.007)          (1.675)     (591.540)        (222.191)
Resultado de equivalência patrimonial 8      (854.455)      (557.840)             252          (626)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos      (858.462)      (559.255)      (581.257)        (210.804)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 22 651 1.423    821 2.471 
Despesas financeiras 22          (12.340)        (9.721)     (279.884)      (356.328)
Variação cambial, líquida 22               (84)             5     (40.997)        (3.962)

         (11.773)        (8.293)     (320.060)      (357.819)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro      (870.235)      (567.548)      (901.317)      (568.623)
  Imposto de renda e contribuição social  corrente 23                 –                   –                   (9)           (5)
  Imposto de renda e contribuição social  diferido 23 – – 29.415 –
Prejuízo líquido do exercício      (870.235)      (567.548)      (871.911)      (568.628)

Atribuído aos acionistas não controladores                 –                   –            (1.676)
            
(1.080)

Atribuído aos acionistas controladores      (870.235)      (567.548)      (870.235)      (567.548)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação (em R$) 20        (276,44)        (180,29)        (276,97)        (180,63)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
 Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do exercício  (870.235)  (567.548)  (871.911)  (568.628)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa
 das atividades operacionais

Depreciação e amortização  25  33  14.417  14.440 
Impairment – – 552.918 188.712
Resultado de equivalência patrimonial  854.455  557.840  (252)  626 
Participação de acionistas não controladores  –  –  (1.676)  (1.080)
Despesas de juros sobre dívidas financeiras  –  –  199.219  293.972 

 (15.755)  (9.675)  (107.285)  (71.958)
Variações nos ativos e passivos
Aumento de depósitos judiciais –  –  (405)  (632)
Aumento de clientes –  –  4.020  (3.349)
Redução (aumento) em adiantamentos diversos  (48)  (3)  (49)  5
Aumento em outras contas a receber – (2) – (17)
Redução em tributos a recuperar  1.989  379  5.769  4.900 
Redução em despesas antecipadas  (11)  135  68  136
Redução (aumento) em obrigações sociais e trabalhistas  (670) 474  (652)  455 
Aumento em fornecedores  9.829 4.299  111.948  52.209 
Aumento (redução) em obrigações fiscais  116  34  (29.033)  2.199
Aumento em adiantamento de clientes  –  –  (3.073)  2.114 
Aumento em provisão para contingências  983  391  12.562  6.232 
Aumento (redução) em outros passivos  –  –  6.338  8.009
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais  12.188  5.707  107.493  72.261 
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos  –  –  –  – 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 operacionais  (3.567)  (3.968)  208  303
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Movimentação do investimento  3.362  443  – – 
Créditos concedidos a pessoas ligadas  (5.859)  (6.988)  –  – 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (2.497)  (6.545)  –  – 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Débitos com pessoas ligadas assumidos 8.420  11.162 2.807 372 
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
 financiamentos  8.420  11.162  2.807  372 
Efeito de conversão de moeda sobre o caixa e equivalentes
 de caixa  (3.304)  (450)  (3.304)  (450)

Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa  (948)  199  (289)  225
Demonstração da redução no caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  958  759 1.115  890 
No fim do exercício  10  958  826  1.115 
Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa  (948)  199  (289)  225

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Prejuízo líquido do exercício       (870.235)      (567.548)      (871.911)      (568.628)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e           (3.304)          (450) (3.304)          (450)
Total do resultado abrangente       (873.539)      (567.998)      (875.215)      (569.078)
Total do resultado abrangente atribuído a:
Participação dos acionistas não controladores                  –    –          (1.676) (1.080)
Participação dos acionistas controladores       (873.539)      (567.998)      (873.539)      (567.998)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Capital 

social

(–) Custo na
emissão
de ações

Reserva 
de capital

Ajustes acumulados
de conversão 

Prejuízos
 acumulados

Total do patrimônio
 líquido (passivo a

 descoberto)

Participação de
 acionistas não
 controladores

Total patrimônio líquido (passivo a
 descoberto) mais adiantamento
 para  futuro aumento de capital

Saldos em 1º de janeiro de 2019        35.264       (81.057)                 –              1.706.128      (5.667.529)      (4.007.194)              (7.176)              (4.014.370)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e – – – (450) – (450) –                           (450)
Prejuízo do exercício                 –                      –                    –                          –           (567.548)         (567.548)                (1.080)                  (568.628) 
Saldos em 31 de dezembro de 2019         35.264       (81.057)                   –              1.705.678     (6.235.077)       (4.575.192)              (8.256)              (4.583.448)
Saldos em 1º de janeiro de 2020 35.264 (81.057) – 1.705.678 (6.235.077) (4.575.192) (8.256) (4.583.448)
  Ajustes de conversão de moeda estrangeira 18.e                    –                      –                     –   (3.304)                        –                  (3.304)                        –                          (3.304)
   Prejuízo do exercício –                    –                    –                          –           (870.235)         (870.235)            (1.676)  (871.911)
Saldos em 31 de dezembro de 2020        35.264        (81.057)               –              1.702.374      (7.105.312)         (5.448.731)                (9.932)              (5.458.663)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Receitas
Receita de venda de bens e/ou serviços (bruta de impostos)  –  287  11.054  13.237 

 –  287  11.054  13.237 
Insumos adquiridos de terceiros
 Despesas relativas à perda/ganho na baixa de ativos – – (552.918) (188.712)
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (3.022)  (774)  (19.228)  (8.348)

 (3.022)  (774)  (572.146)  (197.060)
Valor adicionado bruto  (3.022)  (487)  (561.092)  (183.823)
Retenções
 Depreciação e amortização  (25)  (33)  (14.417)  (14.440)

 (25)  (33)  (14.417)  (14.440)
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia  (3.047)  (520)  (575.509)  (198.263)
Valor adicionado recebido em transferência
 Resultado de equivalência patrimonial  (854.455)  (557.840)  252  (626)
 Receitas financeiras  651  1.423  821  2.471 
 Outras receitas - aluguel  –  –  (750)  (248)

 (853.804)  (556.417)  323  1.597
Valor adicionado total a distribuir  (856.851)  (556.937)  (575.186)  (196.666)
Distribuição do valor adicionado

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Empregados
 Remuneração direta  645  672  2.428  3.890 
 Benefícios  53  38 586 561 
 FGTS  –  –  86  93 

  698  710  3.100  4.544 
Tributos

Federais  346  420  (27.410)  2.704
 Estaduais  –  –  142  553 
 Municipais  –  –  12  14 

  346  420  (27.256)  3.271 
Remuneração de capitais de terceiros

Juros  12.144  9.392  320.669  364.051 
Variação cambial – – – –

 Outras remunerações  196  89 212  96 
  12.340  9.481  320.881  364.147 

Remuneração de capitais próprios
Participação dos acionistas não controladores  –  –  (1.676)  (1.080)
 Prejuízo líquido do exercício  (870.235)  (567.548)  (870.235)  (567.548)

 (870.235)  (567.548)  (871.911)  (568.628)
(856.851) (556.937) (575.186) (196.666)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto Operacional
OSX Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial (“OSX e/ou Companhia”) é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída 
em 3 de setembro de 2007 com sede na cidade do Rio de Janeiro. Tem como objeto a participação direta ou indireta no 
capital social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, dedicadas ao setor de equipamentos e serviços para a 
indústria offshore de óleo e gás natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, afretamento de 
unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de operação e manutenção (O&M). Desde março de 2010, a 
Companhia tem suas ações listadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, sob o código OSXB3. A partir do 
primeiro semestre de 2016 a OSX se dedicou a alcançar dois importantes objetivos. Primeiro, desconsolidar o balanço da 
holding OSX Leasing Group B.V., (“OSX LG”) que englobava a maior parte das operações internacionais de forma a tornar 
mais efetiva a avaliação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia. E, segundo, gerar valor, 
de forma a evidenciar o potencial comercial para a área da OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX 
CN”). Cabe destacar que o desenvolvimento da Unidade de Construção Naval no Açu (“UCN Açu”), em conjunto com a 
Porto do Açu Operações S.A. (“PdA”), em uma área de 3.200.000 metros quadrados, viabilizará a recuperação da 
Companhia, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa para fazer frente às suas obrigações 
concursais e correntes. Processo de Recuperação Judicial. Durante o segundo semestre de 2013, a OSX e a OSX CN 
enfrentaram o agravamento da sua situação financeira, incluindo o cancelamento de encomendas de unidades que seriam 
construídas na UCN Açu e de contratos de afretamento e operação e manutenção de unidades FPSOs e WHPs. Em outubro 
daquele ano, a Óleo e Gás Participações S.A., principal cliente da Companhia, ajuizou na Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro, seu pedido de recuperação judicial. No dia 08 de novembro de 2013, em vista da situação conjuntural 
da Companhia, que a impedia de honrar o pagamento de obrigações vencidas e com vencimento no curto prazo, o 
Conselho de Administração aprovou o pedido de recuperação judicial da OSX, como instrumento relevante para assegurar 
a preservação do interesse dos acionistas, empregados e credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e o estímulo à atividade econômica. O pedido de recuperação judicial da OSX, em conjunto com suas 
subsidiárias OSX CN e OSX Serviços Operacionais Ltda. - Em Recuperação Judicial (“OSX Serviços”) (as “Recuperandas”), 
foi ajuizado em 12 de novembro de 2013, na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 
2014, os Planos de Recuperação Judicial (“Planos”) das Recuperandas foram aprovados em Assembleias Gerais de Credores 
e, em 19 de dezembro de 2014, o Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro homologou os 
três Planos. A publicação da homologação dos Planos ocorreu no dia 08 de janeiro de 2015. No dia 30 de janeiro de 2015, 
a Caixa Econômica Federal (“CEF”) (Credora Extraconcursal Anuente) concedeu sua anuência aos termos do Plano de 
Recuperação Judicial da OSX CN. A obtenção desta anuência era condição suspensiva para a eficácia e implementação dos 
Planos de Recuperação Judicial da OSX e da OSX CN. Durante o último trimestre de 2015, a administração entendeu que 
os Planos estavam homologados desde a data de sua publicação, 08 de janeiro de 2015, passando a executar todas as 
premissas estabelecidas no Plano, tendo como principal impacto a atualização monetária de todos os credores 
quirografários. A Companhia cumpriu com suas obrigações de pagamentos previstas com os seus credores quirografários, 
bem como os da sua subsidiária OSX CN, que tiveram interesse no pagamento de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e a 
totalidade de créditos dos credores quirografários da OSX Serviços, tudo em conformidade com as obrigações previstas nos 
Planos. Os Planos aprovados pelos credores em dezembro de 2014 têm como objetivo permitir que a OSX busque 
estabelecer a forma de liquidação das dívidas e a concessão de recursos novos, de forma a viabilizar a manutenção das 
atividades da Companhia e das suas subsidiárias, OSX CN e OSX Serviços. Abaixo segue uma breve descrição do Plano da 
OSX, sendo que a íntegra dos Planos aprovados  estão disponíveis ao público nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
Companhia (ri.osx.com.br).  Captação de Novos Recursos: Para recompor o capital de giro necessário para a continuidade 
de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de negócios, a OSX 
obteve novos financiamentos junto a seus credores concursais, por meio da emissão de quatro séries de debêntures 
(debêntures 1ª Série, debêntures 3ª Série, debêntures 5ª Série e debêntures 6ª Série) (“novos recursos”). Os recursos 
concedidos pelos credores financiadores, conforme Nota Explicativa 16 - Debêntures, que subscreveram as debêntures 1ª, 
3ª, 5ª e 6ª Séries serão amortizados e pagos da seguinte forma, observados os termos e condições estabelecidos na 
Escritura de Emissão de Debêntures: – Data de vencimento: 10 anos, a contar da data de emissão das debêntures, 
renováveis por 10 anos. – Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das debêntures 1ª, 3ª, 
5ª e 6ª Séries será integralmente amortizado em uma única parcela, na data de vencimento, não havendo qualquer tipo 
de subordinação entre os detentores dessas debêntures. – Juros remuneratórios: as debêntures 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Séries farão 
jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor 
nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário de cada debênture, acrescido de um spread de 2%(dois por cento) ao 
ano. – Cálculo dos juros remuneratórios: a partir da data de emissão das debêntures ou da data de pagamento da 
remuneração anterior, conforme o caso. – Pagamento dos juros remuneratórios: serão pagos integralmente na data de 
vencimento, observado que, caso ocorra a amortização extraordinária das debêntures 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Séries, os juros 
remuneratórios incidentes no período serão pagos juntamente com a parcela do valor nominal unitário da respectiva Série 
a ser amortizada extraordinariamente.  Reestruturação de Dívidas: A reestruturação das dívidas contraídas perante os 
credores concursais é indispensável para que a OSX possa alcançar o almejado soerguimento financeiro e operacional. Tal 
reestruturação passa pela concessão de prazos e condições especiais de pagamento para suas obrigações vencidas e 
vincendas. Os credores concursais que concederam novos recursos à recuperanda são chamados credores financiadores, e 
são classificados como credores financiadores os bancos e credores financiadores em geral. Observadas as condições de 
elegibilidade, indicadas no Plano, os créditos concursais e/ou créditos extraconcursais dos (i) credores financiadores bancos 
poderão ser utilizados para a integralização das (i.a) debêntures 2ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha 
integralizado debêntures 1ª Série, ou (i.b) debêntures 6ª Série, caso o respectivo credor financiador banco tenha 
integralizado debêntures 5ª Série, e (ii) credores financiadores em geral poderão ser utilizados para a integralização das 
(ii.a) debêntures 4ª Série, caso o respectivo credor financiador em geral tenha integralizado debêntures 3ª Série, ou (ii.b) 
debêntures 6ª Série. As debêntures 2ª, 4ª e 6ª Séries serão pagas nas seguintes condições: – Data de vencimento: 20 anos 
a contar da data de emissão das debêntures, renováveis por mais 20 anos, conforme previsto na Escritura de Emissão de 
Debêntures. – Amortização programada do valor do principal: o valor nominal unitário das debêntures 2ª, 4ª e 6ª Séries 
será integralmente amortizado em uma única parcela, na data de vencimento, não havendo qualquer tipo de subordinação 
entre os detentores dessas debêntures. – Cálculo dos juros remuneratórios: (a) as debêntures 2ª e 4ª Séries farão jus a uma 
remuneração equivalente à variação acumulada de 100% da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do 
valor nominal unitário das debêntures 2ª  ou 4ª Séries; e (b) as debêntures 6ª Série farão jus (b.1) da Data do Pedido até o 
36º mês contado da data de emissão das debêntures (inclusive), a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 
100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures 
6ª Série acrescido de um spread de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) e (b.2) do 36º mês contado da data de emissão 
das debêntures (exclusivo) até a data de vencimento das debêntures, a uma remuneração equivalente à variação acumulada 
de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das 
debêntures 6ª Série. – Pagamento dos juros remuneratórios: serão pagos após o 6º ano juntamente com a parcela do valor 
nominal unitário da respectiva Série a ser amortizada extraordinariamente. – Prazo: 25 anos a contar da data de 
homologação renováveis por 25 anos. – Pagamento do principal: será realizado em uma única parcela no 1º Dia Útil após 
o 25º Aniversário ou no 1º dia útil após o 50º aniversário, conforme aplicável. – Correção monetária: valor correspondente 
à variação do IPCA, incidentes a partir da Data de Homologação (conforme definição da data de homologação constante 
no Plano) sobre o saldo do principal na data do pedido, nos termos da legislação monetária em vigor. Os créditos 
quirografários por fiança, aval ou obrigação solidária foram reestruturados nos termos e condições estabelecidos para os 
créditos dos credores quirografários não financiadores. Todos os credores quirografários, com exceção dos credores 
quirografários por fiança, aval ou obrigação solidária, optaram pelo recebimento de uma quantia em dinheiro, 
correspondente à R$ 80 (oitenta mil reais), limitada ao valor de seu crédito. O valor remanescente de seu crédito, se houver, 
terá o tratamento previsto acima, conforme opção do respectivo credor em relação à concessão de novos recursos. Os 
créditos com partes relacionadas do Grupo OSX serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sem incidência e capitalização 
de juros, sendo a primeira parcela devida, única e exclusivamente após o primeiro mês subsequente à quitação de todos 
os demais créditos concursais e créditos extraconcursais. As partes poderão oportunamente convencionar forma alternativa 
de extinção dos créditos com partes relacionadas, inclusive mediante conversão de tais créditos com partes relacionadas 
em capital social da devedora, desde que sem impacto de caixa e qualquer tipo de desembolso para o Grupo OSX na 
liquidação de créditos com partes relacionadas e observando a estrutura mais adequada para o Grupo OSX, sob a 
perspectiva societária, tributária e comercial.  Readequação do Plano de Negócios da UCN Açu: A OSX está revendo o 
plano de negócios relativo ao desenvolvimento da UCN Açu como parte do redimensionamento de suas atividades 
operacionais e adequação à sua nova realidade. Nesse contexto, permanece em vigor o Contrato de Gestão de área 
celebrado com a PdA (“Contrato de Gestão”) cujo objetivo é o gerenciamento de forma eficiente da exploração comercial 
da área total de 3.200.000 metros quadrados onde está localizada a UCN Açu. Com a gestão desta área pela PdA, a OSX 
CN espera viabilizar o desenvolvimento da UCN Açu, assegurando a continuidade de suas operações e a geração de caixa 
para fazer frente às suas obrigações concursais e correntes. As receitas auferidas pela OSX CN, incluindo aquelas 
decorrentes da exploração da área acima mencionada e os eventuais recursos a que faz jus em razão da participação 
acionária detida na Integra (“recursos Integra”), deverão, obrigatoriamente, ser depositadas mensalmente em uma conta 
vinculada ao cumprimento do Plano (“conta centralizadora”). Os recursos depositados na conta centralizadora serão 
transferidos mensalmente para contas vinculadas, para fazer frente às obrigações (“contas vinculadas”), respeitadas a 
ordem a descrita no Plano.  Alienação de outros bens do ativo não circulante: A OSX poderá promover a alienação e 
oneração de bens que integram seu ativo não circulante, conforme autorizado expressamente pelo Juízo da recuperação, 
observados os limites estabelecidos na lei de falências, no Plano e nos demais contratos em vigor celebrados pelo Grupo 
OSX com os credores não sujeitos à recuperação judicial.  Reestruturação Societária: A OSX vem promovendo a 
reestruturação societária do Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societária mais adequada para o desenvolvimento 
de suas atividades tal como redimensionadas no contexto da recuperação judicial e do seu plano de negócios decorrente 
da implementação do Plano, sempre no melhor interesse do Grupo OSX e visando o sucesso da recuperação judicial. 
Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V.: No dia 22 de dezembro de 2014, a Dommo Energia S.A., atual 
denominação de OGX Petróleo e Gás S.A. (“Dommo”) divulgou fato relevante comunicando a obtenção de “decisão 
judicial em caráter liminar para reduzir o valor do daily rate do afretamento do FPSO OSX 3, concedida pelo juízo da 4ª 
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V.(“OSX 3L”), na qualidade de 
proprietária da embarcação, bem como de Nordic Trustee Asa (“Nordic”), na qualidade de cessionário de direitos 
decorrentes do afretamento da embarcação”. No dia 13 de março de 2015, a Dommo e a OSX 3L acordaram com a 
suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de contraprestação pelo 
afretamento da plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados ao Afretamento. O 
prazo da suspensão acordado em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu um acordo com os 
Bondholders da OSX 3L, com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução 
mais favorável para o FPSO OSX 3. No dia 27 de março de 2015, o Nordic apresentou, na Holanda, pedido de falência das 
sociedades OSX LG OSX 3 Holdco B.V. e OSX 3 Holding B.V. subsidiárias indiretas da Companhia. No tocante à OSX LG, a 
administração da Companhia apresentou, perante à justiça da Holanda, um pedido formal de suspensão de pagamentos. 
O pedido foi provisoriamente deferido pelo Tribunal. O objetivo dessa suspensão de pagamentos foi permitir que a OSX 
LG reestruturasse a sua dívida e/ou apresentasse um plano a seus credores - sob supervisão da justiça holandesa e de um 
administrador específico apontado por esta. A suspensão de pagamentos envolveu somente as obrigações da OSX LG. Em 
15 de julho de 2015, o Nordic, na qualidade de agente fiduciário dos detentores de Bonds emitidos pela OSX 3L votou 
contra o deferimento definitivo do procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX LG, 
resultando na sua falência. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. 
A liquidação dos ativos e passivos permanece sendo supervisionada pela justiça holandesa e gerida por um administrador 
específico. O “Bare Boat Charter Agreement”, celebrado em 06 de março de 2012 e aditado em 12 de setembro de 2014 
entre OSX 3L, OSX 3 Holding B.V. (em conjunto, “Credor OSX3” e, em conjunto com NewCo, “Credores”) e a Dommo, 
cuja totalidade do saldo devedor em relação ao afretamento do FPSO OSX3 contra a Dommo correspondeu à US$ 
277.424.330,23 (duzentos e setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta dólares norte-
americanos e vinte e três centavos), dos quais US$ 250.816.374,13 (duzentos e cinquenta milhões, oitocentos e dezesseis 
mil, trezentos e setenta e quatro dólares norte-americanos e treze centavos) corresponderam em 30 de setembro de 2017 
a R$794.586 (setecentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e oitenta e seis mil reais) foram capitalizados na Dommo 
e a diferença foi paga pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L na forma prevista em um certo Acordo com Credores. Nos 
termos do Acordo com Credores, após a efetivação do aumento de capital, mediante a capitalização dos créditos e entrega 
pela Dommo aos Bondholders da OSX 3L das ações a que faziam jus e de eventual parcela em dinheiro decorrente do 
exercício do direito de preferência dos acionistas, os créditos restaram extintos, nada mais tendo tais Bondholders da OSX 
3L a reclamar, bem como da Companhia em razão da garantia emitida. Por fim, recentemente, em 04 de fevereiro de 
2020, a OSX divulgou, através de Comunicado ao Mercado publicado junto à CVM, a aquisição, pela Petro Rio S.A. do 
FPSO OSX 3. Se faz necessário de forma a encerrar o processo de falência da OSX LG, liquidar suas 8 (oito) sociedades 
subsidiárias. Tal procedimento de liquidação pode ser feito de forma voluntária com o apoio oferecido pelo administrador 
Judicial da OSX LG. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 – Histórico de Falência OSX LG, os investimentos nas 
empresas Offshore foram baixados no balanço patrimonial consolidado da OSX, porém, até o encerramento do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia ainda não concluiu a sua restruturação societária. Ressalte-se que em 
09 de dezembro de 2019 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, por meio da qual os Associados do Instituto 
deliberaram sobre a dissolução, liquidação e extinção do Instituto Tecnológico Naval – ITN (“ITN”), com a correspondente 
baixa e cancelamento de todos os registros e cadastro do Instituto perante os órgãos competentes. Em 16 de janeiro de 
2020, foi certificada a referida baixa da inscrição do ITN, motivo pelo qual foi excluído do quadro societário da Companhia. 
 Estrutura Societária: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia apresenta a seguinte estrutura societária: 
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As sociedades indicadas em laranja se encontram em recuperação judicial. As sociedades indicadas em azul claro tiveram 
sua falência decretada.
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
a) Declaração de Conformidade com as Normas IFRS e as Normas do CPC: As Demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram elaboradas de acordo com o International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), aprovados 
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As demonstrações dos valores adicionados estão sendo apresentadas 
como informações suplementar para fins de IFRS. b) Base de Mensuração: As Demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado/patrimônio líquido e da propriedade para investimento. c) Moeda Funcional e Moeda 
de Apresentação: As Demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de Estimativas e Julgamentos: Estimativas e premissas 
são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Julgamentos, estimativas e premissas são 
utilizados para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das Demonstrações financeiras da Companhia. 
O uso desses fatores é inerente e condição imprescindível na preparação das Demonstrações financeiras. A determinação 
dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos 
futuros, notadamente a venda de ativos da Companhia e outros fatores objetivos e subjetivos. Os eventos e estimativas 
relevantes são:  Nota nº 1 – Contexto Operacional;  Nota nº 8 – Imobilizado;  Nota nº 17 - Provisão para Contingências. 
A autorização para emissão destas Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadas ocorreu em reunião do conselho 
de administração realizada em 30 de março de 2021. A Administração da Companhia afirma que todas as informações 
relevantes, próprias das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas 
e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. e) Procedimentos de Consolidação: Em 31 de dezembro de 2020, 
a OSX possui as seguintes empresas controladas com participação direta e/ou indireta: Empresas sediadas na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro:  OSX CN: Constituída em 28 de julho de 2009, tem como objeto social as atividades 
de construção, reparo, montagem, integração e venda de unidades marítimas de exploração e produção de petróleo e 
gás natural, estruturas e equipamentos correlatos, para fornecimento ao mercado de petróleo e gás natural do Brasil, 
sendo a responsável pela UCN Açu. Atualmente este segmento de negócios está dedicado ao aluguel de áreas no Porto 
do Açu para clientes.  OSX Serviços: Constituída em 25 de novembro de 2009, tem como objeto social a prestação de 
serviços de operação e manutenção de unidades marítimas ligadas às atividades de exploração e produção de petróleo 
e gás, tais como, mas não limitada a, Plataformas Fixas de Produção e/ou Perfuração, unidades Flutuantes de Perfuração 
ou de Produção, unidades tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) e unidades do tipo FSO (Floating, 
Storage and Offloading), além da prestação de serviços de engenharia, incluindo consultoria em engenharia básica, 
engenharia de detalhamento, FEED (Front End Engineering Detail), e de serviços de consultoria no setor de equipamentos 
marítimos para atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Atualmente este segmento está inoperante. 
 OSX Serviços Gerais Ltda. (“OSX Serviços Gerais”): Constituída em 28 de janeiro de 2011, tem como objeto social 

a prestação de serviços gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura, 
bem como a prestação de fianças e outras garantias relativas a obrigações assumidas por sua controladora ou outras 
sociedades sob controle comum. Atualmente esta sociedade esta em fase de liquidação e baixa. Empresas sediadas no 
exterior:  OSX GmbH (“OSX GmbH”): Constituída em 22 de outubro de 2009, através da aquisição do capital social da 
BVSARANTATRIABeteiligungsverwaltungGmbH, uma sociedade existente e constituída de acordo com as leis austríacas, 
sediada na Áustria, passando a se denominar OSX GmbH em 19 de novembro de 2009. A empresa tem como objeto 
social participar em outras sociedades. Esta aquisição não foi caracterizada como uma combinação de negócios, de acordo 
com as definições estabelecidas no CPC 15 e IFRS 3 (Business Combinations) por tratar-se de aquisição de uma empresa 
sem nenhum ativo ou passivo e sem fluxo de caixa projetado.  OSX Asia Management Pte. Ltd.: Constituída em 05 de 
abril de 2012, de acordo com as leis asiáticas, sediada em Cingapura, que tem como objeto social a prestação de serviços 
gerais e corporativos, incluindo o compartilhamento de recursos humanos e de infraestrutura. A seguir, os percentuais de 
participação que a OSX possui em suas empresas controladas e fundos exclusivos, os quais, exceto a Integra, cujo resultado 
é reconhecido por equivalência patrimonial, são todos consolidados.

Percentual de 
participação

  31/12/2020 31/12/2019
Controladas diretas

OSX CN 99,80% 99,80%
OSX Serviços 99,99% 99,99%
OSX Serviços Gerais 99,99% 99,99%
OSX GmbH 100,00% 100,00%

Controladas indiretas
OSX Asia Management Pte. Ltd. 100,00% 100,00%
Descrição dos Principais Procedimentos de Consolidação: As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme 
em todas as empresas consolidadas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. i) Eliminação dos 
saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. ii) Eliminação dos saldos de despesas e receitas 
decorrentes de negócios entre as companhias consolidadas. iii) As flutuações de moeda referentes a ativos monetários 
intercompanhias são reconhecidas como variação cambial na demonstração do resultado da entidade que reporta a 
informação. iv) Eliminação dos saldos das contas de investimentos e correspondentes participações no capital e lucros 
(ou prejuízos) acumulados das empresas controladas. v) A participação dos acionistas não controladores, que representa a 
parcela do resultado do exercício e do patrimônio líquido que não é detida pela Companhia, é apresentada separadamente 
da demonstração do resultado consolidado e dentro do grupo de patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado, 
em separado do patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores. vi) Alterações no percentual de participação em 
controladas que não resultem em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio líquido. f) Novas Normas 
Emitidas pelo IASB e pelo CPC: Mudança nas Principais Práticas Contábeis ou Novas Normas Vigentes a Partir 
de Janeiro de 2020: As práticas contábeis adotadas na elaboração das informações contábeis estão consistentes com as 
divulgadas nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e, portanto, devem ser 
lidas em conjunto com estas informações financeiras, exceto pela adoção de novos pronunciamentos contábeis vigentes a 
partir de 01 de janeiro de 2020, conforme mencionado abaixo: IFRS Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro 
- CPC 00(R2): Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual e as principais alterações se referem a: 
definições de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas e Despesas, critérios para Reconhecimento, Baixa, Mensuração, 
Apresentação e Divulgação para Elementos Patrimoniais e de Resultado. A vigência dessa norma passou a ser aplicável 
a partir de 01 de janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou a adoção da nova norma e entende que não 
gerou ajustes ou impactos nas informações financeiras da Companhia. Definição de Materialidade (emendas ao CPC 
26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8): Em dezembro de 2018, o IASB emitiu a revisão de definição da materialidade da Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro e as principais alterações 
se referem a: Posição Financeira e Patrimonial, o Desempenho e os Fluxos de Caixa da entidade. A vigência dessa norma 
passou a ser aplicável a partir de 01 de janeiro de 2020. A Administração da Companhia avaliou a adoção da nova norma e 
entende que não gerou ajustes ou impactos nas informações financeiras da Companhia. As normas e interpretações novas 
e alteradas emitidas pelo IASB e pelo CPC, descritas a seguir, ainda não estão em vigor. A Companhia pretende adotar 
essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2023: 
- Contratos de Seguro IFRS 17 – CPC 50; - Apresentação das Demonstrações Contábeis CPC 26 - IAS 1.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis
a) Base de Consolidação: (i) Participação de Acionistas Não Controladores. A Companhia elegeu mensurar qualquer 
participação de não controladores na adquirida pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data 
de aquisição. Mudanças na participação da Companhia em uma subsidiária que não resultem em perda de controle são 
contabilizadas como transações de patrimônio líquido. (ii) Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está 
exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de 
afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle 
deixa de existir. (iii) Perda de Controle: Quando da perda de controle, a Companhia não reconhece os ativos e passivos 
da controlada, qualquer participação de não controladores e outros componentes registrados no patrimônio líquido 
referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a 
Companhia retém qualquer participação na antiga subsidiária, essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data 
em que há a perda de controle. (iv) Investimentos em Entidades Contabilizadas pelo Método da Equivalência Patrimonial. 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas 
não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto 
consiste em um acordo contratual através do qual a Companhia possui controle compartilhado, onde a Companhia tem 
direito aos ativos líquidos do acordo contratual, e não direito aos ativos e passivos específicos resultantes do acordo. A 
Companhia e suas subsidiarias não possuem controladas em conjunto. Os investimentos em coligadas são contabilizados 
por meio do método de equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui 
os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras consolidada e individual incluem 
a participação da Companhia no lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. (v) Transações Eliminadas na Consolidação: Saldos 
e transações intercompanhias, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intercompanhias, 
são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial 
são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são 
eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não 
haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. b) Moeda Estrangeira: (i) Transações em Moeda Estrangeira. 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades da Companhia 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. Ativos 
e passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda 
funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. (ii) Operações no Exterior. Os ativos e passivos de 
operações no exterior, incluindo ajustes de valor justo resultantes da aquisição, são convertidos para Real às taxas de câmbio 
apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de eventuais operações no exterior são convertidas para Real às taxas 
de câmbio apuradas nas datas das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda 
de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação patrimonial 
no patrimônio líquido. As demonstrações do resultado e do fluxo de caixa das investidas, em ambiente econômico estável, 
com moeda funcional distinta da controladora, são convertidas para reais pela taxa de câmbio média mensal, os ativos 
e passivos são convertidos pela taxa final do exercício e os demais itens do patrimônio líquido são convertidos pela taxa 
histórica. c) Caixa e Equivalentes de Caixa: Estão representados por aplicações de curto prazo, de liquidez imediata, que 
são prontamente conversíveis para quantias conhecidas de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 
d) Investimentos: A Companhia detém o controle de todas as suas subsidiárias, conforme apresentado na Nota Explicativa 
nº 7. Desta forma, seus investimentos são avaliados por equivalência patrimonial. e) Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração. Registrado pelo custo histórico e de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação acumulada 
e quaisquer perdas acumuladas de redução do valor recuperável (impairment). Quaisquer ganhos e perdas na alienação 
de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuídos à 
aquisição, à construção ou à produção de um ativo imobilizado formam parte do custo deste ativo, conforme estabelece 
o CPC 20 e IAS 23 (Borrowing Costs). Os custos de empréstimos já estavam sendo capitalizados conforme Deliberação
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CVM 193/96 tendo em vista que são diretamente atribuíveis à construção do ativo. (ii) Depreciação: A depreciação dos ativos 
é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8 - Imobilizado e leva em consideração 
o tempo de vida útil estimado dos bens e os respectivos valores residuais. Não houve alteração significativa na vida útil dos bens que 
estão sujeitos a depreciação. (iii) Redução ao Valor Recuperável - Impairment. Os valores contábeis dos ativos não financeiros 
da Companhia e suas controladas são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor re-
cuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. f) Propriedade para Investimento. A 
propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas e 
está sendo mensurada pelo método do valor justo. g) CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil. O Pro-
nunciamento Técnico CPC 06 (R2) / IFRS 16 altera a forma de apresentação dos arrendamentos operacionais no Balanço Patri-
monial das Companhias arrendatárias, bem como substitui o custo linear de arrendamento operacional pelo custo de amorti-
zação dos ativos objetos de direito de uso e pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas vigen-
tes à época da contratação dessas transações, sendo este contabilizado na despesa financeira. O passivo de arrendamento foi 
mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, descontados utilizando a taxa mensurada 
como mais adequada ao mercado no momento de atualização e revisão das premissas adotadas para o cálculo. O ativo de 
direito de uso foi reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, reconhecido no balanço patrimonial imediata-
mente antes da data da adoção inicial e suas prospectivas revisões. h) Ativos Financeiros Não-Derivativos (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar 
se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se 
uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. 
A evidência objetiva de que os ativos financeiros tiveram perdas de valor inclui:  Inadimplência ou atrasos do devedor.  Rees-
truturação de um valor devido à Companhia em condições que a Companhia não consideraria em condições normais.  Indi-
cativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência.  Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores 
ou emissores.  O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; ou dados observáveis indicando que houve um 
declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. Para investimentos em títulos patri-
moniais, a evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável inclui um declínio significativo ou prolongado no valor 
justo abaixo do seu custo. A Companhia e suas controladas consideram evidência de perda de valor para recebíveis tanto no 
nível individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis são avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os 
recebíveis são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda 
identificada. Recebíveis são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com 
características de risco similares. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências 
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refle-
tir o julgamento da Administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas 
reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável 
com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor 
presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconheci-
das no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam 
sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a 
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Durante o ano de 2020, a Administração da Companhia 
não identificou evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor recuperável conforme divulgado nas demonstra-
ções financeiras em 31 de dezembro de 2020. i) Ativos Não Financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia e suas controladas, que não os estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada 
data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperá-
vel do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento 
que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado anualmente na mesma época. Para testes de re-
dução no valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu 
uso contínuo, majoritariamente independente das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs. O ágio de uma combinação 
de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor 
recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em 
uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor re-
cuperável. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs 
são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGCs, e então para redução do valor contábil dos 
outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs em forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada 
a ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as perdas de valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o 
valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a 
perda de valor não tivesse sido reconhecida. j) Instrumentos Financeiros: Todos os instrumentos financeiros foram reconheci-
dos em conformidade com o IFRS 9 e CPC 48 no balanço da Companhia e suas controladas, tanto no ativo quanto no passivo, 
e são mensurados inicialmente pelo valor justo quando aplicável e após o reconhecimento inicial de acordo com sua classifica-
ção. Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, decrescido, para instrumentos 
que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. 
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem bancos, aplicações financeiras, contas a receber e outros créditos, assim 
como fornecedores, empréstimos, contas a pagar e outras dívidas. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos 
financeiros não-derivativos são mensurados conforme descrito abaixo: (i) Empréstimos e Recebíveis: Os empréstimos e recebí-
veis devem ser mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros, reduzidos por 
eventuais reduções no valor recuperável. Clientes e partes relacionadas da Companhia e suas controladas foram classificados 
nesta categoria. (ii) Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo 
através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os ins-
trumentos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e 
toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento 
de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos 
resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas 
flutuações são reconhecidas no resultado. As aplicações financeiras da Companhia e de suas controladas foram classificadas 
nesta categoria. (iii) Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento: Esses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo 
acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros 
mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (iv) Passivos Finan-
ceiros Não Derivativos: A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos finan-
ceiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e financiamentos, forne-
cedores e outras contas a pagar. l) Receita: O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. As receitas 
são reconhecidas no resultado no momento da sua realização, para as receitas provenientes dos contratos de locação firma-
dos, as quais são reconhecidas no resultado pelo método linear conforme os respectivos prazos contratuais e da sua realização. 
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. m) Provisões: Uma provisão é reconhecida 
no balanço quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. n) Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda 
e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, para as empresas optantes pelo lucro real, são calculados com base nas 
alíquotas de 15% (quinze por cento) acrescida do adicional de 10% (dez por cento) sobre o lucro tributável anual excedente 
de R$ 240 (duzentos e quarenta mil) anuais para imposto de renda e 9% (nove por cento) sobre o lucro tributável para contri-
buição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% (trinta 
por cento) do lucro real. O imposto de renda e a contribuição social contabilizados no resultado são formados pela despesa 
corrente destes tributos, e, também, pelo diferido líquido que é resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças tem-
porárias ativas e passivas, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos sobre o ajuste de avaliação patrimonial são reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. Os 
ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório. Para as empresas no exterior, 
o imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados, onde aplicável, com base nas res-
pectivas alíquotas vigentes na data das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. o) Resultado por Ação: O resul-
tado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas controladores e não controladores 
da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído 
é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em 
ações, com efeito diluidor, no exercício apresentado. p) Informações por Segmento: Um segmento operacional é um compo-
nente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo 
receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia. Todos os resultados operacionais 
dos segmentos são revistos frequentemente pela Administração para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmen-
to e para avaliação de seu desempenho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resultados 
de segmentos que são relatados à Administração incluem não apenas os itens diretamente atribuíveis ao segmento, como 
aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. Os itens não alocados compreendem principalmente ativos corporativos 
(primariamente a sede da Companhia), despesas da sede, despesas e receitas financeiras e ativos e passivos de imposto de 
renda e contribuição social. q) Demonstração de Fluxo de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010, que aprovou o 
Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, emitido pelo CPC. r) Demonstração do 
Valor Adicionado: A Companhia elaborou Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos 
do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante 
das Demonstrações Financeiras conforme BRGAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representam infor-
mação financeira adicional.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caixa e bancos 10 958 826 1.115
10 958 826 1.115

5.Clientes
O saldo da conta de clientes em 31 de dezembro de 2020 é basicamente representado por montantes oriundos das 
operações de locação da área do cais e adjacentes do Porto do Açu e da venda de bens inservíveis.

Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019
Contas a receber de locação 2.838 2.118
Eletroaço – 4.902
Outros 162 –

3.000 7.020
6. Tributos a Recuperar
Os créditos tributários da Companhia são compostos, basicamente, por saldo negativo de exercícios anteriores e retenções 
de terceiros. A Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com outros impostos 
federais e por pedido de restituição protocolado junto a receita federal, conforme previsto em lei.

Controladora Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda – antecipação – – – 17
Contrib. social – antecipação – – – 10
IRPJ exercícios anteriores (*) – – – –
IRPJ retido sobre faturamento – – – 1.738
IRPJ Saldo Negativo 31.325 31.232 31.325 31.232
IRPJ a compensar 483 2.312 592 3.107
IRRF período em curso 9 9 287 280
CSLL Base negativa 4.090 4.007 4.090 4.007
CSLL retido no faturamento – – – 1.158
PIS retido no faturamento – – – 10
COFINS retido no faturamento – – – 45
ICMS Difal a recuperar – – – 5
ICMS a recuperar s/ importações – – – 10
Outros créditos – 336 43 487
Tributos a recuperar 35.907 37.896 36.337 42.106
(*) Referem-se a IRRF sobre aplicações financeiras de exercícios anteriores que transformam-se em saldo negativo ao final do exercício. 
A Companhia ingressou com medida judicial junto a Receita Federal do Brasil durante o exercício de 2014, pleiteando a restituição.
7. Investimentos
a) Participações Societárias Diretas

31/12/2020
Quantidade 

ações/ Patrimônio Receita Lucro/Prejuízo
Controladas diretas Participação quotas (mil) Ativo Passivo líquido Líquida do exercício

OSX Construção Naval (i) 99,80% 45.611.593 1.499.539 6.545.481 (5.045.942) (10.032) (848.809)
OSX Serviços Operacionais 99,99% 36.180 103.713 173.338 (69.625) – (6.967)
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.670 4.185 1.485 – (20)
OSX GmbH 100,00% – 285 15.422 (15.137) – (329)

31/12/2019
Quantidade 

ações/ Patrimônio Receita Lucro/Prejuízo
Controladas diretas Participação quotas (mil) Ativo Passivo líquido Líquida do exercício 

OSX Construção Naval (i) 99,80% 45.611.5932.010.185 6.207.318 (4.197.134) (11.752) (549.618)
OSX Serviços Operacionais 99,99% 36.180 105.083 167.741 (62.658) – (9.115)
OSX Serviços Gerais 99,99% 1.000 5.649 4.144 1.505 – (87)
OSX GmbH 100,00% – 566 12.392 (11.826) – (104)
(i) Conforme Nota Explicativa nº 20 letra f.
b) Participações Societárias Indiretas

31/12/2020 
Patrimônio Receita Lucro/ (prejuízo)

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do exercício
OSX Asia 100,00% – 7.864  (7.864) – (47)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 44.401 48.817  (4.417) – 538

31/12/2019
Patrimônio Receita Lucro/ (prejuízo)

Controladas indiretas Participação Ativo Passivo Líquido Líquida do exercício
OSX Asia 100,00% 2 6.232 (6.230) – (42)
Integra Offshore Ltda. 49,00% 172.461 178.165 (5.704) – (1.287)
c) Movimentações - Controladora

Controladas

31/12/2019
 

investimento

31/12/2019
passivo a 

descoberto
Adições / 

Baixas
Equivalência
 patrimonial

31/12/2020
 Passivo a

 descoberto
31/12/2020

Investimento
OSX Construção Naval – (4.188.877) – (847.140) (5.036.017) –
OSX Serviços Operacionais – (62.652) – (6.967) (69.619) –
OSX Serviços Gerais 1.507 – (2) (20) – 1.485
OSX GmbH – (11.600) (3.358) (329) (15.286) –

Total 1.507 (4.263.129) (3.360) (854.456) (5.120.922) 1.485
d) Participações em Entidades de Propósitos Específicos - EPEs: A Companhia mantém participação em uma EPE, em que 
são consolidadas às Demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 408, de 18 
de agosto de 2005. A EPE OSX Asia Management Pte Ltd. é uma sociedade criada de acordo com as leis de Cingapura 
e suas atividades estão descritas na Nota Explicativa nº 3 (a) – Base de Consolidação. A controlada OSX CN detém 
participação de 49% (quarenta e nove por cento) no capital votante e total da empresa Integra Offshore Ltda. (“Integra”). 
Conforme o CPC 19, por não possuir o controle da subsidiária, a participação está avaliada como equivalência patrimonial 
representando o montante de R$2.428 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais) em 31 de dezembro de 2020 
e R$2.164 (dois milhões, cento e sessenta e quatro mil reais) em 31 de dezembro de 2019). e) Garantias Concedidas em 
Favor das Controladas e Coligadas: As garantias concedidas em favor de controladas e coligadas estão descritas na Nota 
Explicativa nº 16 - Partes Relacionadas.
8. Imobilizado
a) Composição dos Saldos

Controladora
Taxa de 31/12/2020 31/12/2019

depreciação
 a.a.% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

Móveis e utensílios 10 324 (304) 20 45
Equipamentos de informática 20 966 (966) – –

1.290 (1.270) 20 45
Consolidado

Taxa de 31/12/2020 31/12/2019
depreciação

a.a.% Custo
Depreciação

acumulada Líquido Líquido
Móveis e utensílios 10 3.277 (2.762) 515 826
Máquinas e equipamentos 10 18       (13) 5 6
Equipamentos de informática 20 4.325 (4.325) – –
Benfeitorias em propriedades de 
terceiros 20 897 (836) 61 148
Instalações gerais 10             172 (132) 40 57

8.689  (8.068) 621 1.037
b) Movimentação da Depreciação

Controlada
Saldo em 

31/12/2019 Depreciação
Saldo em 

31/12/2020
Móveis e utensílios 279 25 304
Equipamentos de informática 966 – 966

1.245 25 1.270
Consolidado

Saldo em 
31/12/2019 Depreciação

Saldo em 
31/12/2020

Móveis e utensílios 2.451 311 2.762
Máquinas e equipamentos 12       1 13
Equipamentos de informática 4.321 3 4.324
Benfeitorias em propriedades de terceiros 749 87 836
Instalações gerais  115 17 132

7.648 419 8.067
9. Propriedade para Investimento
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia identificou os seguintes indicativos para nova valoração 
associada ao ativo abaixo:  UCN Açu. Conforme apresentado no dia 16 de maio de 2014 nos Planos de Recuperação 
Judicial da OSX e de suas subsidiárias OSX CN e OSX Serviços, a Companhia reviu seu plano de negócios relacionado ao 
desenvolvimento da UCN Açu. O plano de negócios prevê a operação da unidade baseada, principalmente, na realização 
de parcerias com empresas da indústria de óleo e gás interessadas em estabelecer-se na área. Durante o exercício de 
2019, a Companhia revisitou o modelo utilizado para o cálculo do valor justo da área do Porto do Açu cedida à OSX CN 
e, após uma revisão das premissas adotadas, concluiu que existe a necessidade de desvalorizar os ativos no montante 
de R$ 188.712 (cento e oitenta e oito milhões, setecentos e doze mil reais). A análise em questão foi pautada pelo 
método do fluxo de caixa descontado e leva em consideração, para a composição do fluxo de caixa estimado, o novo 
plano de negócios da empresa aprovado em sua Assembleia Geral de Credores no final de 2014. O valor presente do 
fluxo de caixa foi calculado com base em uma projeção que considera uma ocupação do Porto do Açu baseada no 
atual desenvolvimento de prospecção de novos parceiros interessados em estabelecer-se na área, descontado a uma taxa 
apropriada que leva em consideração informações históricas e atuais do mercado e o setor de atuação da Companhia. 
Considerando o disposto no CPC nº 01 e o atual contexto de mercado no que tange à taxa de juros, risco Brasil e riscos 
sistêmicos econômicos e financeiros, o valor justo da propriedade para investimento foi avaliado através de laudo de 
avaliação de especialista, utilizando a revisão das premissas e índices de mercado utilizados no fluxo de caixa descontado, 
para cálculo do impairment no fechamento do exercício de 2020. O cálculo da avaliação a valor justo foi elaborado pela 
empresa Blue Capital, a metodologia utilizada para a avaliação foi a de Fluxo de caixa Descontado (FCD), a partir do Fluxo 
de Caixa Livre – FCL (Free Cash Flow – FCF, na sigla em inglês) e os dados inseridos no Laudo de Avaliação são originados 
de uma combinação de informações operacionais e financeiras relativas às operações futuras da empresa e as premissas 
e projeções desenvolvidas pela Administração da OSX, relativas às expectativas futuras sobre o desempenho dos negócios 
originados por esse ativo. A Companhia realizou o teste do impairment do ativo ao final do exercício de 2020, que gerou 
uma desvalorização de R$552.918 (quinhentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e dezoito  mil reais). A Companhia 
irá realizar nova avaliação ao final do exercício de 2021.

Valor justo em 31/12/2019 Desvalorização Valor justo em 31/12/2020
Propriedade para investimento 1.489.914 (552.918) 936.996

1.489.914 (552.918) 936.996
10. Intangível 
Direito de uso – Arrendamento - CPC 06 (R2) - IFRS 16. A Companhia detém contrato de concessão para exploração da 
superfície da área do Porto do Açu, em caráter oneroso, de uma área de 3.200.000m², celebrado em 21 de dezembro 
de 2012, entre a PdA e a OSX CN, como contraprestação pela Cessão do Uso, bem como pela concessão do Direito de 
Superfície, conforme o caso, sendo certo que caberá à OSX pagar à PdA mensalmente a contra prestação da cessão 
do uso ou concessão do direito de superfície no valor de R$2.363 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil reais). 
O valor dessa contra prestação é fixo e vem sendo ajustado anualmente em 1º de julho, de acordo com a variação do 
Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (IGP-M). O prazo do contrato é de 40 
anos, contados a partir da data da assinatura, sendo então vigente até 21 de dezembro de 2052. Em janeiro de 2019, 
o valor da contraprestação era de R$3.556 (três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil reais). A Companhia adotou 
o CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, data de adoção inicial, utilizando a abordagem retrospectiva 
modificada. Dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o 
IAS 17 e IFRIC 4. Como resultado da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia alterou sua política contábil para o 
contrato de arrendamento acima. O contrato era classificado como arrendamento operacional e não estava totalmente 
reconhecido no balanço patrimonial da Companhia. Os pagamentos contratuais eram reconhecidos na demonstração do 
resultado de forma linear pela vigência contratual. Em 1º de janeiro de 2019 esse contrato passou a ser classificado como 
arrendamento e foi reconhecido no balanço patrimonial. Em conformidade com com o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia 
revisou o cálculo efetuado no último exercício, com a projeção do arrendamento operacional. O montante reconhecido 
foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, ao considerar em 
sua estimativa a inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados, com o valor do aluguel sofrendo anualmente 
atualização pelo IGPM, que variou entre 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento) no primeiro ano, 4% (quatro 
por cento) no segundo ano, 9,26% (nove vírgula vinte e seis por cento) no terceiro ano e 4,60% (quatro vírgula sessenta 
por cento) nos demais anos de projeção (taxas retiradas do site do Banco Central) e trazendo o montante ao valor presente 
pela taxa de desconto anual de 7,66% (sete vírgula sessenta e seis por cento) usando a atualização prevista para o Tesouro 
prefixado com juros semestrais 2031, as taxas foram avaliadas conforme as estimativas e julgamentos da Companhia em 
relação aos valores correspondentes de ativos equiparáveis  no mercado. A Companhia adotou os seguintes expedientes 
práticos na aplicação do CPC 06(R2): (i) Aplicação de uma taxa de desconto única;   (ii) Aplicação da isenção de não 
reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos com um período inferior a 12 (doze) meses 
e para arrendamentos de baixo valor; e (iii) Os pagamentos associados a esses contratos serão reconhecidos como uma 
despesa em base linear durante o prazo contratual. 
Movimento do exercício, demonstrado abaixo: 

Consolidado
  Ativo Passivo Resultado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu 528.746 476.013 – – – –
Amortização (28.001) (14.000) – – – –
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 128.028 85.352 – –
AVP do Direito de uso do Porto do 
Açu – –       (7.292)       (5.188) – –
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 1.322.952 1.365.628 – –
AVP do Direito de uso do Porto do 
Açu – –   (907.888)   (967.912) – –
Despesa Operacional
Amortização – – – – 14.000 14.000
Apropriação do AVP do Porto do 
Açu – – – – 7.054 1.867

   500.745 462.013  535.800 477.880 21.054  15.867   
Para atender à orientação das áreas técnicas da CVM, previstas no Ofício-Circular CVM SNC/SEP 02/2019, caso a Companhia 
não tivesse adotado o CPC 06(R2) e sim estivesse adotando o modelo recomendado pelas áreas técnicas da CVM – “fluxo 
nominal x taxa nominal”, demonstraremos na sequência, os impactos na mensuração e remensuração do direito de uso e do 
passivo de arrendamento, ao considerar em sua estimativa a inflação futura projetada nos fluxos a serem descontados, com 
o valor do aluguel sofrendo anualmente atualização pelo IGPM, que variou entre 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro 
por cento) no primeiro ano, 4% (quatro por cento) no segundo ano, 9,26% (nove vírgula vinte e seis por cento) no terceiro 
ano e 4,60% (quatro vírgula sessenta por cento) nos demais anos de projeção (taxas retiradas do site do Banco Central), 
considerando a inflação média de 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento) a.a, similar aos valores considerados na taxa 
de juros incremental utilizada para desconto a valor presente, mais a taxa de 7,66% (sete vírgula sessenta e seis por cento) 
usando a atualização prevista para o Tesouro prefixado com juros semestrais 2031, totalizando a taxa anual de desconto  de 
11% (onze por cento). Nesse caso, o movimento no exercício seria:

Consolidado
  Ativo Passivo Resultado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Intangível
Direito de uso do Porto do Açu 603.225 723.836 – – – –
Amortização (39.031) (21.289) – – – –
Passivo Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 50.824 90.448 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –       (11.847)       (5.654) – –
Passivo Não Circulante
Direito de uso do Porto do Açu – – 2.987.229 2.778.268 – –
AVP do Direito de uso do Porto do Açu – –   (2.422.981)   (2.137.244) – –
Despesa Operacional
Amortização – – – – 17.742 21.289
Apropriação do AVP do Porto do Açu – – – –           5.349 1.982

564.194 702.547  603.225  725.818 23.091  23.271   
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11. Obrigações Sociais e Trabalhistas 
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
 
Salários e honorários 119 120  132 133
Encargos sobre folha de pagamento 141 137 169 166
Provisão de férias e 13º salário 129 802  197 851

389 1.059 498 1.150
12. Fornecedores

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Fornecedores concursais (i) 24.020 23.567 1.135.134 1.010.972
Fornecedores extraconcursais (ii) 10.660 10.748 16.015 16.837
Provisão de fornecedores extraconcursais (ii) 53.446 43.982 209.074 220.466

88.126 78.297 1.360.223 1.248.275
Circulante 64.106 54.730 225.089 237.303
Não circulante 24.020 23.567 1.135.134 1.010.972
(i) Estão associados aos valores a pagar listados no quadro de credores do plano de recuperação judicial aprovado na       
Assembleia de credores em 17 de dezembro de 2014. Dentre os principais fornecedores, destacamos: Acciona Infraestruturas 
S.A, AGF Engenharia e SPE Central de Utilidades Rio S.A. Em 31 de dezembro de 2020, com base nas previsões do Plano 
de Recuperação Judicial, a Companhia realizou a correção monetária pelo IPCA dos valores listados no Quadro Geral 
de Credores. (ii) Referem-se a valores a pagar e provisões de fornecedores nacionais e estrangeiros extraconcursais e às 
provisões ambientais relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu. As provisões foram realizadas com base nas 
medições dos contratos com os fornecedores e as estimativas de custos ambientais. Os fornecedores que se encontram em 
atraso vêm sendo registrados com os devidos acréscimos de multa e juros conforme seus respectivos contratos.
13. Obrigações Fiscais
As obrigações fiscais possuem a seguinte composição:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

IRRF 3 9 64 67
IRPJ 1.719 1.637 4.735 4.607
PIS/COFINS/CSLL Faturamento CP 15 9 1.729 1.731
PIS/COFINS/CSLL Terceiros 493 489 5.401 5.394
ISS Faturamento – – 8.199 8.199
ISS Terceiros 21 20 1.905 1.838
INSS CP 114 114 294 253
Impostos s/importação 33 33 559 328
IOF 480 480 932 1.036
CSLL 49 – 817 753
ICMS – – 2.151 2.175
Outros 10 30 242 265
Circulante 2.937 2.821 27.028 26.646
14. Empréstimos e Financiamentos
A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos da Companhia.

Consolidado
Instituições financeiras Moeda Tipo Vencimento 31/12/2020 31/12/2019

BTG Pactual BRL Extraconcursal 30/01/2020 268.620 253.871
Caixa Econômica Federal/FMM BRL Extraconcursal 14/06/2033  1.237.835      1.143.159
Total de empréstimos e financiamentos 1.506.455 1.397.030
(-) Custo de transação a apropriar Caixa
  Econômica/FMM       (12.422)       (13.415)
       (12.422)       (13.415)
Total de empréstimos e financiamentos 
com
  custos de transação a apropriar 1.494.033 1.383.615
Não circulante extraconcursais 1.494.033 1.383.615
Em 27 de abril de 2012, a OSX CN recebeu R$ 400 (quatrocentos milhões) em uma linha de empréstimo-ponte junto à 
CEF, destinada à implantação da UCN Açu. O prazo de pagamento era de 18 (dezoito) meses, com vencimento previsto 
contratualmente em 19 de outubro de 2013, sendo principal e juros pagos ao final do período ou com recursos dos 
primeiros desembolsos do empréstimo de longo prazo com repasse do Fundo da Marinha Mercante (“FMM”), para o 
qual a UCN Açu recebeu prioridade de financiamento em junho de 2011. A CEF aprovou a extensão do vencimento para 
19 de outubro de 2014 e o contrato de garantia desse empréstimo, firmado com o Banco Santander S.A. (“Santander”), 
também foi aditado pelo mesmo prazo. Em 28 de dezembro de 2012, foi repassado pela CEF o montante de R$627.400 
mil (seiscentos e vinte e sete milhões, quatrocentos mil reais), indexado ao dólar, à taxa de 3,45% (três vírgula quarenta 
e cinco por cento) ao ano, carência de 36 (trinta e seis) meses, 216 (duzentos e dezesseis) amortizações e vencimento 
em junho de 2033, referente ao primeiro desembolso do Contrato de Financiamento nº 0385.755-63 com repasse do 
FMM, firmado em 14 de junho de 2012 (“Contrato de Financiamento”). O acionista controlador da OSX é avalista deste 
empréstimo, conforme descrito na Nota Explicativa nº 16 - Partes relacionadas, item 18.3 (v). A CEF possui como garantias 
ações, ativos e o direito de exploração do terreno localizado no Porto do Açu. No dia 17 de dezembro de 2014, a OSX 
CN teve o seu Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo a aprovação em 19 
de dezembro de 2014. Com a aprovação do referido plano, a dívida que a OSX CN possuía junto à CEF referente ao 
empréstimo–ponte, garantida pelo Santander, passou a ser regida pelos termos previstos no Plano de Recuperação Judicial. 
Em 30 de janeiro de 2015, foi celebrado entre a OSX CN e a CEF o Primeiro Aditivo ao Contrato de Financiamento, que 
previu a mudança do indexador da dívida de dólar para TJLP e novos prazos de carência – 24 (vinte e quatro) meses a 
contar do dia 19 de dezembro de 2014 – e amortização – 240 (duzentos e quarenta) meses a contar do final do período 
de carência. Em 30 de janeiro de 2015, OSX CN e Banco BTG Pactual S.A., por meio de Contrato Para Prestação de Fiança, 
acordaram em emitir Carta de Fiança, com vencimento em 60 meses da emissão da Fiança, com objetivo de garantir o 
pagamento das obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Financiamento relativo ao repasse do Fundo da 
Marinha Mercante. Em 18 de dezembro de 2015, a OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas. Os 
débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A foram convertidos em debêntures conforme previsto 
no Plano, vide nota explicativa nº 15. Em 04 de abril de 2018, vista a necessidade de adequação de certas cláusulas do 
Contrato de Financiamento, foi celebrado Segundo Termo Aditivo que, dentre outras modificações, altera o percentual de 
juros aplicados sobre o valor do subcrédito vinculado ao conteúdo importado do financiamento – aproximadamente 11% 
(onze por cento) do valor total dos créditos – para 4% (quatro por cento) ao ano, mantendo os juros sobre o subcrédito 
vinculado ao conteúdo nacional em 3,45% (três vírgula quarenta e cinco por cento) ao ano e o prazo de carência, que 
passa a ser de 48 (quarenta e oito) meses a contar do dia 28 de dezembro de 2012, não alterando assim a data efetiva de 
final da carência. Vale ressaltar que o montante disponivel no valor de R$ 159 (cento e cinquenta e nove milhões de reais) 
perante o Banco BTG Pactual, referente à Fiança prestada em razão do Contrato de Financiamento celebrado entre a CEF 
e a OSX CN, se esgotou em janeiro de 2020, sendo certo que o valor residural sera pago na forma do Plano. 
15. Debêntures
Em 18 de dezembro de 2015 a OSX CN emitiu debêntures com as datas de emissão retroativas conforme quadro abaixo. 
Os débitos concursais com Votorantim, Santander e Prumo Logística S.A. foram convertidos em debêntures, conforme 
previsto no Plano de Recuperação Judicial. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apresenta os seguintes saldos:

Consolidado
Data de emissão Taxa de juros (a.a.) 31/12/2020 31/12/2019

Série
1ª Série (i) 15/01/2016 CDI + 2,00% 28.439 27.083
2ª Série (ii) 08/01/2015 CDI 1.723.522 1.677.105
3ª Série (iii) 15/01/2016 CDI + 2,00% 17.361 16.564
4ª Série (iv) 08/01/2015 CDI 1.188.173 1.156.174
5ª Série (v) 15/01/2016 CDI + 2,00% 3.436 3.278
6ª Série (vi) 11/11/2013 CDI + 1,80% / CDI 45.398 44.174
Total não circulante 3.006.329 2.924.378
(i) Debêntures subscritas pelos bancos Votorantim e Santander com novos recursos (DIP); (ii) Debêntures subscritas 
pelos bancos Votorantim e Santander com créditos concursais. (iii) Debêntures subscritas pela Prumo Logística S.A. com 
novos recursos (DIP). (iv) Debêntures subscritas pela Prumo Logística S.A. com créditos concursais / extraconcursais. (v) 
Debêntures subscritas pelo Santander com novos recursos (DIP). (vi) Debêntures subscritas pelo Santander com créditos 
concursais. A OSX CN e a Prumo Logística S.A., celebraram através de um acordo assinado em 31 de outubro de 2011 
os termos ajustados entre as partes quanto à instalação da UCN Açu. O mencionado acordo consolida entendimentos 
quanto à cessão onerosa, pela Prumo Logística S.A. à OSX CN, da área de implantação da UCN Açu, além de fixar 
parâmetros quanto à realização de benfeitorias e obras de “customização” no local, incluindo a implantação de um canal 
de acesso marítimo em área situada no entorno daquela onde será instalada a UCN Açu. Nesse contexto, cabia à OSX CN 
o pagamento de contraprestação fixa à Prumo Logística S.A., na época, relativa à cessão onerosa de direito de uso da área 
da UCN Açu, no valor equivalente, em reais, a USD 5,00 (cinco dólares norte–americanos) por metro quadrado por ano, 
pelo prazo de 40 anos, renováveis por mais 40 anos. Além disso, a OSX CN participaria em (i) investimentos relativos à 
obra do Canal; (ii) despesas de infraestrutura do Complexo, calculadas de acordo com o seu aproveitamento; e (iii) rateio 
das despesas de manutenção da infraestrutura do Complexo. Em dezembro de 2015, todo o crédito da Prumo Logistica 
S.A. foi convertido nas debêntures acima referidas. Dessa forma, todo o crédito, incluindo os créditos pré–concursais, vem 
sendo atualizado nos termos das debêntures a partir de 8 de janeiro de 2015. Entretanto, em razão da manifestação do 
Administrador Judicial da Companhia, qual questionou o lastro contábil para formação da dívida (4ª série das debêntures) 
e suportado por decisão em Assembleia Geral Ordinária que ressalvou o montante da dívida, a Companhia avaliará a 
conveniência de solicitar uma perícia contábil.  As debêntures 1ª Série, 3ª Série e 5ª Série foram emitidas com prazo de 
10 anos renováveis pelo mesmo período. As debêntures 2ª Série, 4ª Série e 6ª Série foram emitidas com prazo de 20 anos 
renováveis pelo mesmo período. 
16. Partes Relacionadas
16.1 Controladora e Consolidado: Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020, relativos a 
operações com partes relacionadas, bem como as transações que influenciaram o resultado do exercício, são decorrentes de 
transações da Companhia com empresas controladas e ligadas, conforme se descreve a seguir: O controle da Companhia 
é exercido pela Centennial Asset Mining Fund LLC (“CAMF”) e por Eike Fuhrken Batista, que, conjuntamente, detêm 
aproximadamente 49,42%  (quarenta e nove vírgula quarenta e dois por cento) das ações ordinárias. A CAMF é controlada 
por Eike Fuhrken Batista. A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de acordo 
com as atribuições e poderes conferidos pelo seu Estatuto Social à luz da legislação societária. a) Empresas Ligadas: A 
Companhia possui como principais empresas ligadas, com as quais mantém alguma transação: CAMF, EBX Investimentos 
Ltda., EBX Holding Ltda. (em conjunto “EBX”), AVX Táxi Aéreo Ltda. (“AVX”), OSX CN, OSX Serviços, SIX Automação S.A. 
(“SIX Soluçoes”).

Controladora
Contas a receber Contas a pagar Resultado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
 
Centennial – – (51.665) (51.665) – –
Eike Batista – – (19.725) (19.725) – –
Six Soluções (iv) – – (15.945) (15.945) – –
OSX Construção Naval 91.731 88.338 (37.532) (30.796) – –
OSX Serviços (ii) 37.765 35.583 (99.829) (98.210) – –
OSX Serviços Gerais – – (5.600) (5.550)  –  –
AVX (iii) – – (303) (303) – –
OSX Leasing Group – – (58.818) (58.818) – –
Instituto EBX  –  –  (438)  (438) – –
EBX (i) – – (11.133) (11.133) – –
OSX GMBH 2.024 1.740 (38) (23) – –
OSX Procurement – – (19) (19) – –

131.520 125.661 (301.045) (292.625) – –
Consolidado

Contas a receber Contas a pagar Resultado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Centennial – – (51.665) (51.665) – –
Eike Batista – – (19.725) (19.725) – –
EBX (i) – – (16.989) (16.795) – –
AVX (iii) – – (303) (262) – –
OSX Procurement – – (4.974) (3.871) – –
Instituto EBX – – (438) (438) – –
SIX Soluções (iv) – – (18.208) (18.208) – –
OSX Leasing Group – – (66.280) (64.811) – –
Integra – – (4.014) (4.014) – –
LLX Açu Oper. Port. S.A. (v) – –  (1.426)  (1.426) – –

– –  (184.022)  (181.215) – –
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2020, relativos à operações com partes relacionadas, 
decorrem de transações da Companhia com suas controladoras diretas e indiretas e com empresas ligadas para os 
respectivos tipos de operações conforme descrito abaixo: (i) Refere-se ao contrato de compartilhamento de recursos e 
serviços administrativos firmados entre a OSX e suas controladas, a EBX Investimentos Ltda. e a EBX Holding Ltda.(“EBX”), 
por meio do qual estas empresas executavam serviços de administração de caixa e administração financeira, serviços 
legais, seguros e auditorias internas, governança corporativa, comunicação, compras e recursos humanos, entre outros. 

Mensalmente a EBX realizava a medição e calculava o valor das atividades sujeitas aos custos compartilhados efetivamente 
utilizados pela Companhia, com base em timesheet efetuando cobrança por meio de notas de negociação. Esse contrato 
foi extinto no ínicio de 2015. (ii) Refere-se à contas a receber que a OSX tem com a OSX Serviços, referente aos rateios 
de custos, conforme contrato de acordo de custos administrativos compartilhados. (iii) Refere-se à serviços prestados pela 
AVX relativos à utilização de táxi aéreo. (iv) Refere-se ao saldo de contas a pagar que OSX CN possui com a SIX, relativo 
aos serviços prestados de integração, implementação e suporte de software. (v) Refere-se ao pagamento que a OSX CN 
efetuou como contraprestação fixa à Prumo Logística S.A., relativa à cessão onerosa de direito de uso da área da UCN Açu 
e ao acordo de compartilhamento de custos administrativos firmado entre as companhias. Em 2015 o saldo referente a 
Prumo Logística S.A. foi convertido em debêntures, conforme nota explicativa 16.
16.2 Demais Operações com Partes Relacionadas 
Mútuos Controladora

Mútuos – Ativo
Mutuante Mutuária Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX Serviços Gerais 1 BRL 1 101% do CDI
OSX Brasil OSX GMBH 389 USD 2.037 101% do CDI
Total 2.038

Mútuos – Passivo
Mutuária Mutuante Valor Moeda Valor (em R$) Taxa de juros

OSX Brasil OSX Leasing BV 58.818 BRL 58.818 Libor + 2,90% a.a
OSX Brasil OSX Serviços Operacionais 99.829 BRL 99.829 101% do CDI
OSX Brasil Centennial 51.665 BRL 51.665 101% do CDI
OSX Brasil OSX Serviços Gerais 5.600 BRL 5.600 101% do CDI
OSX Brasil SIX Soluções 15.794 BRL 15.794 101% do CDI
OSX Brasil OSX Procurement 19 BRL 19 101% do CDI
OSX Brasil Eike Batista 19.725 BRL 19.725 101% do CDI
OSX Brasil OSX Construção Naval 37.532  BRL 37.532 101% do CDI
OSX Brasil OSX GMBH 38  BRL 38 101% do CDI
Total  289.020
16.3 Garantias
i. Garantia Bancária, prestada pela OSX CN, emitida pelo Banco BTG Pactual à CEF, no montante de R$ 159 (cento e 
cinquenta e nove milhões de reais), em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da Marinha 
Mercante. A OSX está vinculada como devedora solidária da OSX CN. Vale ressaltar que a referida garantia se esgotou 
em janeiro de 2020, sendo certo que o valor residual sera pago na forma do Plano. ii. Carta de Fiança, prestada pela OSX 
CN, emitida pelo Sr. Eike Fuhrken Batista à CEF, em decorrência do primeiro desembolso do financiamento do Fundo da 
Marinha Mercante no montante da totalidade da dívida.
16.4 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia 
Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho de Administração efetuar a 
distribuição da verba entre os administradores. Desta forma, os montantes referentes à remuneração anual da Diretoria e 
Conselho de Administração estão apresentados abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Remuneração Diretoria (*) 1.819 2.670
Honorários do Conselho de Administração 360 360

2.179 3.030
(*) Considera o total de remunerações, benefícios e INSS pago pela empresa.
17. Provisão para Contingências 
a) Contingências Prováveis: A Companhia e suas controladas são objeto de ações trabalhistas decorrentes do curso normal 
de suas operações, cujas perdas são avaliadas como provável, como segue:
  Controladora Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Ambientais (i) –  – 29.540 29.540
Trabalhistas 1.107 330 13.477 4.751
Fiscais 103.625 103.419 221.857 218.021
  104.732 103.749 264.874 252.312
(i) As causas ambierntais estão relacionadas ao processo de licenciamento da UCN Açu.
b) Contingências Possíveis  A Companhia e suas controladas são objeto de ações tributárias, cíveis e trabalhistas decorrentes 
do curso normal das operações, cujas perdas são avaliadas como possíveis, como segue:
  Controladora Consolidado
  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Tributário/Cíveis  672.947  653.702 857.701 833.151
Trabalhistas 1.506 1.372 4.342 5.840
  674.453 655.074 862.043 838.991
As causas cíveis estão representadas substancialmente por ações indenizatórias, relacionadas, em maior parte, a 
impugnações de crédito no processo de recuperação judicial.
18. Patrimônio Líquido (Controladora)
a) Capital Social: Durante os anos de 2009 e 2013 a Companhia realizou oito aumentos de capital social, todos eles 
mediante subscrição privada de ações. Após o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 22 de 
maio de 2013, o capital social da Companhia era de R$3.775.591 (três bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, 
quinhentos e noventa e um mil), representado por 312.563.568 (trezentos e doze milhões, quinhentas e sessenta e três 
mil quinhentas e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em 09 de maio de 
2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o grupamento das 312.563.568 (trezentos e doze milhões, 
quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia, à razão de 100:1 (cem ações 
para uma ação), de forma que cada lote de 100 (cem) ações ordinárias foi grupada em uma única ação ordinária, passando 
o capital social da Companhia a ser dividido em 3.125.635 (três milhões, cento e vinte e cinco mil, seiscentas e trinta e 
cinco) ações, todas ordinárias, sem alteração dos direitos a elas inerentes.  Na mesma data, o Conselho da Administração 
aprovou o aumento do capital da Companhia, decorrente da capitalização de créditos de AFAC no valor de,  R$110.595 
mil (cento e dez milhões, quinhentos e noventa e cinco mil) com a emissão de 22.403 (vinte e duas mil, quatrocentas e três) 
novas ações ordinárias da Companhia (já refletido o grupamento), a serem todas subscritas pelo acionista controlador, sem 
efeito caixa para fins das demonstrações do fluxo de caixa. Com isso, o capital social da Companhia passou a ser composto 
por 3.148.038 (três milhões, cento e quarenta e oito mil e trinta e oito) ações. Desde a alienação de 529.791 (quinhentas 
e vinte e nove mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias de emissão da OSX, representativas de 16,83% (dezesseis 
vírgula oitenta e três por cento) do capital social da Companhia detidas pela Centennial Asset Mining Fund LLC, veículo de 
Investimento do Sr. Eike Batista na Companhia, para a 9 West Finance S.à.r.l., uma das afiliadas da Mubadala Development 
Company, o Sr. Eike Batista passou a deter (direta e indiretamente) 49,42% (quarenta e nove vírgula quarenta e dois 
por cento) do total das ações ordinárias de emissão da Companhia. Em 27 de novembro de 2018, foi aprovada, em 
Assembleia Geral Extraordinária, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção parcial dos seus prejuízos 
acumulados, nos termos do artigo 173, caput, da Lei nº 6.404/76, sem cancelamento de ações. Os prejuízos acumulados 
foram parcialmente absorvidos, no montante de R$3.850.923 (três bilhões, oitocentos e cinquenta milhões, novecentos 
e vinte e três mil reais), de modo que o capital social da Companhia deixou de ser R$3.886.187.405,46 (três bilhões, 
oitocentos e oitenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), 
passando a ser R$35.263 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil reais), mantendo-se inalterado o número 
de ações de emissão da Companhia e o percentual de participação dos acionistas no seu capital social.  Dessa forma, em 
31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia estava dividido em 3.148.038 (três 
milhões, cento e quarenta e oito mil e trinta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.  Em 31 de dezembro 
de 2020 e 2019 o capital social da Companhia era de R$ 35.264 (trinta e cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil 
reais). A composição acionária está assim representada:

Composição acionária 31/12/2020
Acionistas Ordinárias % Total %

Centennial Asset Mining Fund LLC. 709.459 22,54 709.459 22,54
9 West Finance S.a.r.l. 529.791 16,83 529.791 16,83
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco S.A. 453.801 14,42 453.801 14,42
Eike Fuhrken Batista  392.612  12,47  392.612  12,47
Demais acionistas 1.062.375 33,75 1.062.375 33,75
Total  3.148.038 100,00 3.148.038 100,00

Composição acionária 31/12/2019
Acionistas Ordinárias % Total %

Centennial Asset Mining Fund LLC. 709.459 22,54 709.459 22,54
9 West Finance S.a.r.l. 529.791 16,83 529.791 16,83
Centennial Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco S.A. 453.801 14,42 453.801 14,42
Eike Fuhrken Batista  392.612  12,47  392.612  12,47
Demais acionistas 1.062.375 33,75 1.062.375 33,75
Total  3.148.038 100,00 3.148.038 100,00
b) Custo de Ações em Tesouraria
A Companhia não detém ações preferenciais nem ações em tesouraria. c) Custo na Emissão de Ações: Os custos de 
distribuição da Oferta Pública de Ações estão registrados em conta retificadora do Patrimônio Líquido, em conformidade 
com o CPC 08 e IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). Estes custos se referem à comissão e a 
serviços de registro e listagem da oferta, advogados, auditores, publicidade e outros. d) Dividendos: O Estatuto Social 
determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido de cada exercício, ajustado na 
forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério 
da Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, 
conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995. e) Ajustes de Conversão de Moeda Estrangeira: Representados pelo 
registro contábil da variação cambial da controlada OSX GmbH, em atendimento ao CPC 02 e IAS 21 (The Effects of 
Changes in Foreign Exchange Rates).
19. Prejuízo por Ação
Os resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do exercício, atribuível aos acionistas 
controladores e não controladores da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, e na respectiva quantidade média de 
ações em circulação neste exercício, comparativamente a 31 de dezembro 2019, conforme o quadro abaixo:

 Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Numerador Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total
Resultado atribuível aos acionistas
 controladores (870.235) – (870.235) (567.548) – (567.548)
Resultado atribuível aos acionistas
 não controladores  (1.676) –  (1.676)  (1.080) –  (1.080)

Denominador
Média ponderada de ações 3.148.038 – 3.148.038 3.148.038 – 3.148.038

Resultado por ação (em R$) – básico (276,44) – (276,44) (180,63) – (180,63)
20. Receita 
A Controladora não apresentou receita no exercício demonstrado abaixo. No entanto, sua controlada, OSX CN, possui 
receita proveniente da exploração comercial da área total de 3.200.000 metros quadrados, onde está localizada a UCN 
Açu e da venda de bens inservíveis. A receita de cessão onerosa do direito real de superficie ou acordo equiparável a 
atividade de arrendamento, é reconhecida no resultado pelo método linear, pelo prazo contratual em função da sua 
realização.  Para o exercício de 2020, devido a COVID–19, a OSX CN celebrou instrumentos aditivos aos contratos de 
locação que detém com a Dome, sendo o primeiro deles, originalmente celebrado com a PdA, os quais previram reduções 
de valores de obrigações de pagamento ao longo do ano de 2020 em razão da pandemia. Tais valores serão ressarcidos 
na forma estabelecida nos aditivos, ao longo do ano de 2021.  Ao realizar uma análise comparativa do exercício de 31 de 
dezembro de 2019 com o exercício de 31 de dezembro de 2020, é possível verificar uma redução da receita neste ano, 
no valor de R$ 1.981 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil reais), que ocorreu devido à redução da venda de bens 
inservíveis e da redução do recebimento do aluguel, localizados na UCN Açu.

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

  
Receita – 287 11.054 13.237
(–) Custos (*) – (27) (1.023) (1.224)

– 260 10.031 12.013
(*) O custo é proveniente dos impostos pis e cofins sobre a receita.
21. Despesas Gerais e Administrativas

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Despesas com pessoal 832 850 3.509  5.358 
Reversão de provisão 2.998 753 14.773  6.170
Serviços contratados – – 5.325 4.900
Despesas de viagem – – – 10
Despesas de aluguéis – – 750 248
Despesas com seguro – – 408 593
Outras despesas 152  39  1.307  1.760

 3.982 1.642 26.072  19.039 
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22. Resultado Financeiro
Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Despesas financeiras
  Juros passivos (12.060) (9.396) (265.559) (345.091)
  IOF (84) (236) (92) (269)
  Amortização custo de transação empréstimo – – (994) (994)
  Apropriação do AVP do Porto do Açu – – (7.054) (1.867)
  Despesas com fiança – – (5.973) (8.011)
  Outros (196) (89) (212)  (96)

(12.340) (9.721) (279.884) (356.328)
Receitas financeiras
  Rendimento de aplicação financeira 3 8 3 8
  Juros ativos – – 16 –
  Outros 648 1.415 802  2.463

651 1.423 821  2.471
  Variação cambial líquida (84)  5 (40.997)  (3.962)
Resultado financeiro, líquido (11.773) (8.293) (320.060) (357.819)
23. Imposto de Renda (“IRPJ”) e Contribuição Social (“CSLL”) 
23.1 Imposto de Renda e Contrinuição Social Apurados: A conciliação do IRPJ/CSLL apurados conforme alíquotas nominais 
vigentes e os valores dos impostos registrados nos exercícios de 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão apresentados a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Prejuízo do exercício antes do IR e CSLL (870.235) (567.550) (901.317) (568.623)
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (34%) 295.880 192.967 306.447 193.332
Resultado de equivalência patrimonial 854.455 557.840 252 (626)
Exclusões permanentes, líquidas e outros  (280.100)  (183.257)  (599.618)  (375.917)

Total do imposto de renda e contribuição social corrente  – –  (9)  (5) 
Total do imposto de renda e contribuição social diferido
  no resultado – – (29.415)  –
Total do imposto de renda e contribuição social corrente
  no resultado – –  (9)  (5)
Total do imposto de renda e contribuição social diferido
  e corrente – – (29.406) (5)
Alíquota efetiva (0%) (0%) (3%) (0%)
Para fins de apuração de IRPJ e CSLL, o regime de tributação adotado pela Companhia e suas controladas é o lucro real 
anual. A apuração de IRPJ das empresas estrangeiras é efetuada com observância à legislação fiscal dos respectivos países. 
23.2 Prejuízos Fiscais e Base Negativa a Compensar: A Companhia e suas controladas possuem prejuízos fiscais e base 
negativa de CSLL possíveis de serem compensados com lucros tributáveis futuros. Considerando o volume reduzido de 
operações e de resultados tributáveis apurados nos últimos exercícios, a Administração decidiu pela não constituição dos 
créditos tributários produzidos por prejuízos fiscais e base negativa de CSLL contribuição social.  

Controladora Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Base Negativa de Contribuição Social (12.781) (8.949) (267.651) (372.886)
Prejuízos Fiscais (12.781) (8.949) (267.651)  (372.886)
23.3 Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas à revisão e eventual 
lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante um prazo de 5 (cinco) anos. Outros Impostos, Taxas e 
Contribuições estão, também, sujeitos as mesmascondições, conforme a legislação aplicável. Tendo em vista as frequentes 
interpretações relacionadas com a legislacaoo, não é possível assegurar a aprovação definitiva dos impostos e contribuições. 
24. Informações por Segmentos: Para fins de gestão do negócio, a Companhia é dividida em unidades de negócios, que 
foram segregados em função de suas operações: Construção Naval, Afretamento de Unidades de Exploração e Produção 
(E&P) e Prestação de Serviços de Operação e Manutenção (O&M). A Companhia está revendo o seu plano de negócios como 
parte do redimensionamento de suas atividades operacionais e adequação à sua nova realidade. Construção Naval: O 
foco original da OSX CN era a construção, montagem e integração de Unidades de E&P, tais como plataformas de produção 
fixas e flutuantes e sondas de perfuração, com ênfase em eficiência operacional e tecnologia de ponta. Atualmente 
dedica-se a aluguel da área do Porto do Açu para clientes. Afretamento: Esta unidade de negócios foi concebida para 
o afretamento de Unidades de E&P, as quais seriam fretadas a empresas do setor de petróleo e gás natural, por meio de 
contratos de afretamento de longo prazo. Atualmente, tal segmento encontra-se inoperante.  Prestação de Serviços 
de O&M: Além de construir e fretar as unidades, a Companhia pretendia operá-las de maneira a oferecer uma solução 
completa aos seus clientes. Atualmente, tal segmento encontra-se inoperante. Não houve agrupamento de segmentos 
na formação dos segmentos mencionados acima. A Administração monitora os resultados das unidades de negócios 
separadamente, com a finalidade de tomar decisões individualizadas sobre alocação de recursos e avaliação de desempenho.  
i) Demonstração de Resultado por Segmentos:

Demonstração do resultado por 
segmento (exercício de doze meses

 findo em 31/12/2020)

Cons-
trução
 naval

Freta-
mento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes
e elimi-
nações Consolidado

Receita de venda de bens e/ou serviços 11.054 – – – – 11.054
Custos (1.023) – – – – (1.023)
  10.031 – – – – 10.031
Resultado bruto 10.031 – – – – 10.031
Receitas (despesas) operacionais

Administrativas e gerais (28.569) (799) (7.115) (4.006) – (40.489) 
Avaliação ao valor justo de 

propriedade para investimento (552.918) – – – – (552.918)
Outras despesas operacionais 1.867 – – – – 1.867

(559.558) (799) (7.115) (4.006) – (591.540) 
Resultado de equivalência patrimonial 263 (16) – (854.455) 854.460 252

263 (16) – (854.455) 854.460 252
Resultado antes do resultado financeiro
   e dos tributos (559.295) (815) (7.115) (858.461) 854.460 (581.257) 
Resultado financeiro

Receitas financeiras 27 12 2.033 651 (1.902) 821
Despesas financeiras (267.492) (58)   (1.896) (12.340) 1.902 (279.884)
Variação cambial, líquida (41.435)  529 – (84) (8) (40.997)

(308.900) 483 137 (11.773) (8) (320.060)
Resultado antes dos tributos sobre
  o lucro (868.195) (332) (6.978) (870.234) 854.452 (901.317) 

Imposto de renda e contribuição social
  corrente – – (9) – – (9)

    Imposto de renda e contribuição
     social diferido 29.415 – – – – 29.415
Prejuízo do exercício (848.810) (332) (6.987) (870.234) 854.452  (871.911) 
Outras divulgações

Depreciação e amortização (14.363) – (29) (25)                  – (14.417)
Demonstração do resultado por 

segmento (exercício de doze meses
 findo em 31/12/2019)

Cons-
trução
 naval

Freta-
mento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes
e elimi-
nações Consolidado

Receita de venda de bens e/ou serviços 12.950 – – 287 – 13.237
Custos (1.198) – – (27) 1      (1.224)
  11.752 – – 260 1         12.013
Resultado bruto 11.752 – – 260 1 12.013
Receitas (despesas) operacionais

Administrativas e gerais (22.851) (66) (8.887) (1.642) – (33.446) 
Avaliação ao valor justo de 

propriedade para investimento (188.712) – – – – (188.712)
Outras despesas operacionais – – – (33) – (33)

(211.567) (66) (8.887) (1.675) – (222.191) 
Resultado de equivalência patrimonial (632) – – (557.840) 557.846 (626)

(632) – – (557.840) 557.846 (626)
Resultado antes do resultado financeiro
   e dos tributos (200.443) (66) (8.887) (559.255) 557.847 (210.804) 
Resultado financeiro

Receitas financeiras 76 7 5.496 1.423 (4.531) 2.471 
Despesas financeiras (345.176) (156)   (5.806) (9.721) 4.531 (356.328)
Variação cambial, líquida (4.076)  109 – (5) – (3.962)

(349.176) (40) (310) (8.293) – (357.819)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (549.619) (106) (9.196) (567.548) 557.847 (568.623) 

Imposto de renda e contribuição social
  corrente – – (5) – – (5)

    Imposto de renda e contribuição
  social diferido – – – – – –
Prejuízo do exercício (549.619) (106) (9.202) (567.548) 557.847  (568.628) 
Outras divulgações

Depreciação e amortização (14.378) –  (29)  (33) – (14.440)
i) Ativos e Passivos por Segmento:

Ativos e passivos por segmento
em 31/12/2020

Cons-
trução
 naval

Freta-
mento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes
e elimi-
nações Consolidado

Ativo
Ativo circulante 58.824 39 109.328 488 (158.164) 10.515
Ativo realizável a longo prazo – – – 167.427 (131.075) 36.352
Investimentos 2.428 – – 1.485 (1.485) 2.428
Imobilizado 546 – 54 20 – 621
Propriedade para investimento 936.996 – – – – 936.996
Intangível 500.745 – – – – 500.745

Total do ativo 1.499.539 39 109.383 169.420 (290.724) 1.487.657
Passivo

Passivo circulante 396.467 15.326 66.997 358.467 (289.228) 548.028
Passivo não circulante 6.149.014 – 110.526 5.259.684 (5.120.930) 6.398.295

Patrimônio líquido + AFAC (5.045.942) (15.287) (68.140) (5.448.731) 5.119.434  (5.458.666)
Total passivo e patrimônio líquido 1.499.539 39 109.383 169.420 (290.724) 1.487.657

Ativos e passivos por segmento
em 31/12/2019

Cons-
trução
 naval

Freta-
mento

Serviços
de O&M Corporativo

Ajustes
e elimi-
nações Consolidado

Ativo
Ativo circulante 55.185 414 110.649 1.377 (157.282) 10.343
Ativo realizável a longo prazo – – – 163.558 (116.970) 46.588
Investimentos 2.164 – – 1.505 (1.505) 2.164
Imobilizado 908 – 83 45 – 1.037
Propriedade para investimento 1.489.914 – – – – 1.489.914
Intangível 462.013 – – – – 462.013

Total do ativo 2.010.185 414 110.732 166.485 (275.757) 2.012.059
Passivo

Passivo circulante 377.521 12.013 63.706 341.228 (274.252) 520.216
Passivo não circulante 5.829.797 – 108.179 4.400.454 (4.263.135) 6.075.296

Patrimônio líquido + AFAC (4.197.133) (11.599) (61.153) (4.575.197) 4.261.629 (4.583.452)
Total passivo e patrimônio líquido 2.010.185 414 110.732 166.485 (275.758) 2.012.060
25. Instrumentos Financeiros: A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de monitoramento consiste no 
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus às vigentes no mercado. A Companhia e suas controladas não 
efetuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, 
sendo essa determinação prevista nas políticas de gerenciamento de risco em vigor. Os valores de realização estimados de 
ativos e passivos financeiros da Companhia e suas controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no 
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos 
dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas 
a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de 
diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. Os saldos contábeis 
e o valor justo dos instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão 
apresentados a seguir:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Valor Justo
Valor

Contábil Valor Justo
Valor

Contábil
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 10 10 958 958
Depósito vinculado 124 124 124 124

Passivos
Fornecedores 88.126 88.126 78.297 78.297
Partes relacionadas 301.045 301.045 292.625 292.625

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Valor Justo
Valor

Contábil Valor Justo
Valor

Contábil
Ativos

Caixa e equivalentes de caixa 826 826 1.115 1.115
Clientes 3.000 3.000 7.020 7.020
Depósito vinculado 2.228 2.228 1.823 1.823

Passivos
Fornecedores 1.360.223 1.360.223 1.248.275 1.248.275
Partes relacionadas 184.022 184.022 181.215 181.215
Debêntures 3.006.329 3.006.329 2.924.378 2.924.378
Empréstimos e financiamentos 1.494.033 1.494.033 1.383.615 1.383.615

25.1 Valor Justo dos Instrumentos Financeiros: O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com 
base nos preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, 
caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. 
Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil; são contas do tipo equivalentes de caixa, a 
pagar e a receber, dívidas bullet e de curto prazo. As contas cujo valor justo difere do valor contábil estão especificadas a 
seguir. Aplicações financeiras estão sendo apresentadas pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor 
justo através do resultado. 25.2 Gerenciamento de risco: A Companhia possui política formal para gerenciamento dos 
riscos financeiros. 25.2.1 Risco de Mercado: Risco de variação nas taxas de câmbio e de juros. 25.2.1.1 Risco Cambial: 
Risco de flutuação nas taxas de câmbio às quais podem estar associadas ativos e passivos da Companhia. Gerenciamento 
de risco: A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do consolidado de suas controladas para 
identificar e dirimir os riscos associados à oscilação do valor das moedas às quais estão associados ativos e passivos globais. 
O objetivo é identificar ou criar proteções naturais, aproveitando a sinergia entre as operações das empresas controladas 
da OSX. 25.2.2 Risco de Crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas sofrerem 
perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 
investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa. A Companhia 
realiza aplicações financeiras automáticas e a exposição máxima ao risco de crédito pode ser representada pelo saldo das 
aplicações financeiras e contas a receber.

Quadro de risco de crédito controladora 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalente de caixa 10 958

10 958

Quadro de risco de crédito consolidado 31/12/2020 31/12/2019
Caixa e equivalente de caixa 826 1.115
Clientes 3.000 7.020

3.826 8.135
25.2.3 Risco de Liquidez: Em condições normais, a Companhia e suas controladas monitoram seu nível de liquidez 
considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A 
gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, ativo financeiro disponível para venda suficientes e capacidade de 
liquidar posições de mercado. Entretanto, devido às dificuldades financeiras da Companhia, a OSX, em conjunto com suas 
subsidiárias OSX CN e OSX Serviços, ajuizou pedido de recuperação judicial, em 11 de novembro de 2013, na Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro, cuja decisão de deferimento do processamento do pedido foi publicada no dia 
28 de novembro de 2013. No dia 17 de dezembro de 2014 ocorreu, em Assembleia Geral de Credores, a aprovação do 
Plano de Recuperação Judicial , sendo a mesma homologada em 19 de dezembro de 2014 com data de publicação no 
dia 8 de janeiro de 2015. Dessa forma, os pagamentos de partes das obrigações da Companhia estão sendo tratados 
segundo os termos previstos no Plano. 25.2.4 Riscos Fiscais: As declarações de IRPJ apresentadas durante os cinco últimos 
anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à revisão e eventual 
tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. 26. Cobertura de Seguros (Não auditado): A Companhia e 
suas controladas diretas e indiretas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão 
das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e, consequentemente, não foram examinadas pelos auditores 
independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas controladas 
consideram que a cobertura de seguros é consistente com as de outras empresas de dimensão semelhante operando no 
setor. Em 31 de dezembro 2020 e 2019, as coberturas de seguros eram:

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Riscos operacionais
 Danos materiais 43.873 43.873
 Responsabilidade civil de administradores 20.000 20.000

63.873 63.873
27. Continuidade Operacional: Os Planos aprovados pelos credores em dezembro de 2014, têm como objetivo permitir 
que a Companhia busque meios para a liquidação do seu endividamento e obtenção de novos recursos, de modo a 
viabilizar a manutenção das atividades da Companhia e de suas subsidiárias. Dessa forma, a Companhia vem cumprindo 
com suas obrigações de pagamentos previstas com os seus credores quirografários, bem como de suas controladas, em 
conformidade com as obrigações previstas nos respectivos Planos, respeitando a ordem de destinação das receitas. Ao 
longo do exercício fiscal de 2020, a Administração da Companhia apresentou informações habituais e prestou 
esclarecimentos ao Administrador Judicial, com o intuito de demonstrar o contínuo cumprimento das obrigações previstas 
nos Planos. Além das renegociações concursais já realizadas, a Administração vem continuamente envidando esforços para 
a reestruturação também de suas obrigações extraconcursais, em especial daquelas constantes na nota explicativa de nº 
12 – Fornecedores – e na redução dos atuais custos de G&A e OPEX da Companhia. Ressaltamos, ainda, que continua em 
vigor o acordo de standstill celebrado, em setembro de 2018, entre a Companhia e suas controladas, OSX CN e OSX 
Serviços e a PdA. Nos termos do acordo, a PdA concordou em abster-se de adotar qualquer medida para exigir das 
referidas empresas, quaisquer obrigações pecuniárias, vencidas e vincendas, assumidas pelo Grupo OSX perante à PdA, 
incluindo, dentre outras, os alugueis vencidos e vincendos que passariam a ser devidos pela OSX CN à PdA, a partir de 
setembro de 2018, em relação à área no Porto do Açu. Importa destacar que em 07 de maio de 2020, a PdA em conjunto 
com a OSX e suas subsidiárias, celebraram Term Sheet, com o objetivo de definir em contrato definitivo a gestão 
compartilhada da área, a fim de obter novos clientes, objetivando a geração de recursos para que a Companhia tenha 
condições de saldar seus compromissos financeiros junto aos credores dos Planos. O Term Sheet assinado em 07 de maio 
de 2020, embora devidamente concordado entre a Companhia e a PdA, não chegou a resultar na apresentação de Aditivo 
ao Plano de Recuperação Judicial, de maneira que seus termos não detém mais eficácia. Apesar disso, a Companhia está 
empenhada na renegociação junto à PdA, na condição de gestora da área, para providenciar novos termos de gestão, com 
o devido aditivo no Plano de Recuperação, beneficiando as futuras oportunidades de obtenção de novos clientes. No 
âmbito operacional, importa ressaltar que a OSX CN continua sua parceria com a Dome Serviços Integrados (“Dome”), 
tendo mantido seus atuais contratos de locação na área do Porto do Açu, e segue negociando pela celebração de novos 
contratos de maneira a estender a área locada. Com relação ao Contrato de Locação firmado entre a PdA e a OSX CN, 
importa esclarecer que o mesmo foi cedido à Dome, em 01 de julho de 2020. Ressalte-se que, conforme divulgado ao 
mercado por meio de Fato Relevante no dia 24 de novembro de 2020, foi proferida sentença decretando o encerramento 
da Recuperação Judicial da Companhia e suas subsidiárias, o que denota a atuação consistente da OSX em cumprir com 
o Plano de Recuperação Judicial, e com seus empreendimentos econômicos e operacionais. Registre-se, por oportuno, que 
a Companhia está envidando todos os esforços necessários para estabelecer os principais pilares que irão nortear o possível 
novo plano de negócios da Empresa, com vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades 
de investimento. Por fim, a Administração entende que, de acordo com os fatos apresentados até o momento, a 
Companhia possui capacidade de manutenção de suas atividades e cumprimento das medidas definidas em seu Plano. 
28. Operação Lava Jato e outros assuntos criminais envolvendo acionista controlador: A Companhia esclarece que 
não lhe são imputáveis quaisquer fatos ou atos relacionados à 34ª fase da Operação Lava Jato, realizada em 22 de 
setembro de 2016. Cumpre esclarecer que o objeto de tal operação versou sobre contrato firmado pela Integra Offshore 
Ltda. (“Integra”) - sociedade com personalidade jurídica própria e na qual a Companhia detém participação minoritária – 
para a construção das plataformas P-67 e P-70 da Petrobrás. A Companhia não foi parte deste contrato, tampouco 
investigada nesse inquérito. A esse respeito, a Companhia prestou, à época, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal 
e aos demais órgãos responsáveis, todas as informações que lhe foram solicitadas relacionadas à Integra. A Companhia e 
sua administração esclarecem, também, que não possuem qualquer relação ou envolvimento com os fatos referentes ao 
mandado de prisão temporária cumprido contra o Sr. Eike Batista, no dia 08 de agosto de 2019 (revogado no dia 10 de 
agosto de 2019, pelo Tribunal Federal da 2ª Região), conforme amplamente noticiado por diversos veículos de comunicação, 
mandado este expedido no âmbito do inquérito aberto pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, para apurar 
supostos crimes de manipulação de mercado e utilização de informação privilegiada praticados pelo Sr. Eike Batista nos 
anos de 2010 e 2011. Ressaltamos que a Companhia não é investigada nesse inquérito. A Companhia e sua administração 
destacam, ainda, que não são afetados pelos efeitos da sentença de primeira instância proferida em junho de 2020 pela 
3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que condenou o Sr. Eike Batista a oito anos de reclusão em regime inicial 
semiaberto, por manipulação de mercado, praticados no ano de 2009, além do pagamento de multa no valor equivalente 
à 10.500 salários mínimos, e tampouco possuem relação ou envolvimento com quaisquer atos ou fatos atribuídos ao Sr. 
Eike Batista no âmbito deste processo. A Companhia também não é parte neste processo. Igualmente, no que diz respeito 
à sentença exarada pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no ano de 2019, nos autos da ação penal nº 0042650-
05.2014.4.02.5101 – que culminou na condenação do Sr. Eike Batista, a uma pena de oito anos e sete meses de reclusão 
em regime inicial fechado, mais multa equivalente a 4.200 salários mínimos e reparação pecuniária no valor de 
R$ 82.829.345,52 (oitenta e dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 
dois centavos), pelo cometimento dos crimes de manipulação de mercado e insider trading no ano de 2013 –, muito 
embora o plano de fundo da imputação faça menção à Companhia, é de suma importância destacar que a Companhia 
jamais foi parte no aludido processo e que a condenação de primeira instância proferida no ano de 2019 não possui 
qualquer efeito danoso aplicável ou atribuível a ela ou à sua administração. A Companhia e sua administração reiteram 
que, embora a Companhia seja citada em algumas notícias relacionadas aos fatos anteriormente referidos, tais fatos nunca 
lhe foram imputáveis, não tendo sido a Companhia parte em qualquer dos inquéritos ou processos criminais relacionados 
ao Sr. Eike Batista. De toda forma, a Companhia segue atenta às notícias e eventuais desdobramentos sobre os fatos acima 
mencionados, que possam vir a afetar suas atividades. Por fim, a Companhia esclarece que o Sr. Eike Batista ocupou o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia apenas no período compreendido entre 08 de setembro de 2009 a 06 de 
outubro de 2009, não tendo sido reeleito para qualquer cargo na Diretoria da Companhia desde então; e que o Sr. Eike 
Batista ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia no período compreendido entre 08 
de setembro de 2009 a 09 de maio de 2016, não tendo sido reeleito para qualquer cargo no Conselho de Administração 
da Companhia desde então. 29. Eventos Subsequentes: Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários 
emitiu o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 orientando as Companhias e seus Auditores Independentes a 
considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e os riscos e incertezas aos quais as companhias 
estão expostas. A despeito dos colaboradores da Companhia estarem trabalhando remotamente — em respeito às 
recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde (cf. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus e 
Recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa para a Operação Regresso) — não houve paralisação das atividades 
da Companhia. Desta forma, a Companhia destaca que sofreu impactos financeiros, decorrentes da proliferação do vírus 
COVID-19 e que ainda poderá vir a sofrer novos impactos em decorrência da continuidade da pandemia instalada no país, 
especialmente considerando potenciais impactos relacionados à nova alta de casos ao longo do ano de 2021. Ao longo 
dos primeiros meses de 2021, conforme divulgado ao mercado por meio de Fato Relevante nas datas de 18, 19 e 22 de 
janeiro, e 22 e 26 de fevereiro de 2021, a Companhia passou por processo de reorganização de sua Administração, o que 
se deu através de renúncia de Membros do Conselho de Administração da Companhia em virtude de acordo celebrado 
com o Grupo Controlador e subsequente convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Em relação a esses fatos, a 
Companhia reitera que sua administração já se encontra plenamente restituída, e que seus membros se encontram 
plenamente engajados para garantir a estabilidade econômica da Companhia através da busca por novas perspectivas de 
negócios e investimento. Ademais, em 17 de março de 2021, houve a assinatura de contrato de locação para expansão da 
área alugada à Dome Serviços Integrados, pelo prazo de 10 meses, que resultará no aumento do valor mensal auferido 
pela companha a título de aluguel neste lapso temporal. Por fim, é importante registrar que a Companhia está envidando 
todos os esforços necessários para estabelecer os principais pilares que irão nortear o possível novo plano de negócios, com 
vistas a reestruturar seus compromissos financeiros e gerar novas oportunidades de investimento.
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continuação

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadasDeclaração dos Diretores o sobre o Relatório dos Auditores Independentes

Nos termos da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas 
no relatório dos auditores independentes e com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, autorizando sua divulgação. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. A 
Administração. 

Thiago Lemgruber Porto - Diretor Presidente
Fernando Hermanny - Diretor de Relações com Investidores

A Diretoria entende que a incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional da Companhia levantada pe-
los auditores decorre, como justificado pelo próprio auditor, do cenário de incertezas associado ao sucesso do plano de 
recuperação judicial, bem como pelo fato de incorrer em prejuízos recorrentes. Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. A 
Administração

Thiago Lemgruber Porto - Diretor Presidente
Fernando Hermanny - Diretor de Relações com Investidores 

Aos Acionistas e Administradores da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial. Rio de Janeiro – RJ. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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, 
individual e consolidada, da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2020, 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 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 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. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a 
nota explicativa n.º 1 às informações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia e suas controladas 
estão em processo de recuperação judicial. Os Planos dependiam de aprovação pela maioria dos credores listados, tanto 
em quantidade quanto em valor para ser colocado em andamento, o que ocorreu em dezembro de 2014. Com a aprovação 
dos planos, a Companhia e suas controladas deverão atender condições para o sucesso da Recuperação Judicial, entre elas: 
aporte de novos recursos; reestruturação de dívidas contraídas perante seus credores; renegociação do endividamento 
referente a conversão dos créditos em capital da Companhia; reestruturações necessárias nos órgãos de administração; 
alienação de bens que integram seu ativo permanente. Chamamos a atenção para o fato de a Companhia e seu consolidado 
estar apresentado deficiência de capital de giro no montante de R$357.979 mil e R$537.510 mil e prejuízos constantes. 
Os prejuízos acumulados montam R$7.105.312 mil, indicando a existência de incerteza significativa quanto à capacidade 
da Companhia continuar operando, indicando, inclusive, a possibilidade da Companhia e suas controladas não serem 
capazes de realizarem seus ativos e saldarem seus passivos durante o curso normal dos negócios. Uma incerteza significativa 
existe quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no julgamento do 
auditor independente, a adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é necessária para apresentação 
adequada das demonstrações financeiras. Conforme determinado pela NBC TA 570, concluímos que o uso do pressuposto 
de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias, porém existe incerteza significativa sobre a capacidade de 
continuidade operacional relacionada ao sucesso do plano de recuperação judicial, tendo em vista o atendimento de todas 
as condições demonstradas anteriormente.  Concluímos, também, que as informações financeiras descrevem 
adequadamente, através das notas explicativas nº 1 e nº 27, os principais eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional e os planos da administração para tratar desses 
eventos ou condições. Ênfases: Fornecedores: A Companhia e suas controladas apresentavam em 31 de dezembro de 
2020 os montantes de R$88.126 mil e R$1.360.223 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, na rubrica de 
Fornecedores, os quais referem-se aos credores habilitados no Plano de Recuperação Judicial, deferido em 26 de novembro 
de 2013. Na ocasião, foi obtida a relação do Quadro Geral de Credores que foram habilitados ao Plano de recuperação 
Judicial com as atualizações ocorridas ao longo de todo o processo. Chamamos a atenção ao fato de que as informações 
referentes aos valores dos créditos que se alteram em razão da apresentação das divergências ao Administrador Judicial, 
e, aquelas por sentença em processo de impugnação somente serão informadas no desfecho do processo judicial. 
Desconsolidação: Chamamos atenção sobre o assunto “Histórico da falência da OSX Leasing Group B.V.”, descrito na 
nota explicativa nº 1, sobre a falência da OSX Leasing Group B.V. na Holanda, em 15 de julho de 2015, que se encontra 
sob supervisão da justiça holandesa e sob gestão de um administrador específico. A Companhia passou a não exercer 
nenhum controle ou influência política, financeira e operacional, significativas, sobre os negócios, incluindo também as 
controladas e coligadas. Após a divulgação do fato relevante por parte das empresas Óleo e Gás Participações S.A. 
(“OGpar”) e Dommo Energia S.A. (atual denominação de OGX Petróleo e Gás S.A.) (“Dommo”) comunicando a obtenção 
de “decisão judicial em caráter liminar para reduzir o valor do daily rate do afretamento da FPSO OSX 3, concedida pelo 
juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em face de OSX 3 Leasing B.V. (“OSX 3”), na 
qualidade de proprietário da embarcação, bem como de Nordic Truste, a Dommo e a Companhia acordaram a suspensão, 
pelo prazo de 6 meses: (i) dos pagamentos devidos pela Dommo à título de contraprestação pelo afretamento da 
plataforma FPSO OSX 3 e (ii) de certas obrigações previstas nos contratos relacionados ao Afretamento. O prazo da 
suspensão acordada em 13 de março de 2015 findou-se e a Companhia não atingiu acordo com os Bondholders da OSX3 
com o objetivo de encontrar uma forma de equacionar seus débitos com os primeiros e a solução mais favorável para o 
FPSO. Em 2015, a Nordic Trustee ASA apresentou, na Holanda, pedido de falência das sociedades OSX 3 Holding B.V., OSX 
3 Holdco B.V. e OSX Leasing Group B.V., subsidiárias da Companhia e votou contra o deferimento definitivo do 
procedimento de suspensão de pagamentos concedido anteriormente à OSX Leasing Group B.V., resultando na falência 
dela. Por conseguinte, a Companhia passou a não mais deter controle ou influência nesses negócios. A liquidação dos 
ativos e passivos delas está sendo supervisionado pela justiça holandesa e gerido por um administrador específico. Para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a situação se mantém inalterada, onde a Companhia ainda não concluiu a 
reestruturação societária. Nossa conclusão não está modificada com relação a esse assunto. “Operação Lava Jato” e 
seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28, que discorre a 
respeito deste assunto. Como é de conhecimento público, estão em andamento investigações conduzidas pela Polícia 
Federal, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato” e seus desdobramentos no Rio de Janeiro, a saber: - Operação 
X, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas a corrupção, a lavagem de dinheiro e evasão de recursos. Tal 
operação investiga fatos relacionados à construção das plataformas P-67 e P-70 efetuadas pelo Consórcio Integra - 
subsidiária com personalidade jurídica própria e na qual a OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial detém participação 
minoritária. Essas investigações e medidas judiciais envolveram a Companhia e seu acionista controlador e resultaram em 
ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. A OSX prestou ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos 
demais órgãos responsáveis todas as informações que lhe foram solicitadas relacionadas à empresa Integra. - Operação 
segredo de Midas, que têm por objeto, principalmente, práticas relacionadas a corrupção, utilização de informações 
privilegiadas e manipulação de mercado. Em 08 de agosto de 2019 foi cumprido o mandado de prisão temporária emitido 
contra o Sr. Eike Batista em razão de investigações de crimes de manipulação de mercado e utilização de informação 
privilegiada. O mandado foi revogado em 10 de agosto de 2019 pelo Tribunal Federal da 2ª Região. Tanto o mandado de 
prisão temporária, quanto os demais eventos que culminaram em notícias, não estão de qualquer forma associados e/ou 
foram praticados pela Companhia e/ou os seus administradores. Essas investigações e medidas judiciais envolveram o seu 
acionista controlador, Sr. Eike Batista e resultaram em ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. Nossa 
conclusão não está modificada por conta deste assunto. Outros assuntos criminais envolvendo o acionista 
controlador e seus reflexos na Companhia e suas controladas: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 28, 
a sentença de primeira instância proferida pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ao Sr. Eike Batista, por uso de 
informação privilegiada (insider trading) e manipulação de mercado, praticados no ano de 2013. A Companhia e sua 
administração, entendem que não foram afetadas pelos efeitos da sentença. Nossa conclusão não está modificada por 
conta deste assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 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. Recuperabilidade dos créditos tributários: A Companhia e suas controladas 
possuíam, em 31 de dezembro de 2020, créditos tributários nos montantes de R$35.907 mil e R$36.337 mil na controladora 
e no consolidado, respectivamente, relativos a saldos negativos de exercícios anteriores e retenções de terceiros. A 
Companhia tem a expectativa de realização de todo o saldo, através de compensações com outros impostos federais e por 
pedido de restituição protocolado junto à Receita Federal do Brasil - RFB, conforme previsto em lei, cuja probabilidade de 
recuperação depende principalmente de geração futura de lucros tributáveis. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros:  Com o auxílio de nossos especialistas tributários, analisamos a adequação da aplicação das leis 
tributárias e das deduções fiscais na determinação da base de prejuízos fiscais e diferenças temporárias;  Revisamos os 
pedidos de compensação dos créditos fiscais e dos processos de restituição do imposto de renda e contribuição social; 
  Recalculamos a atualização monetária dos créditos, conforme legislação aplicável;  Analisamos possíveis indeferimentos 
de créditos tributários tomados durante o exercício;   Solicitamos o plano de negócios da Companhia e de suas controladas 
com o objetivo de identificarmos previsão de lucros futuros. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos aceitável a “Recuperabilidade dos Créditos Tributários”, bem como as divulgações 
relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Propriedade para investimento: Em 31 de dezembro de 2020, a 
Companhia e suas controladas possuíam propriedade para investimento no montante de R$936.996 mil, avaliada pelo 
método do valor justo. Ao mensurar o valor justo da propriedade para investimento, de acordo com o CPC 28, a Companhia 
e suas controladas devem assegurar que o valor justo reflete, entre outras, receitas provenientes de arrendamentos 
correntes e outros pressupostos que participantes do mercado utilizariam na precificação de propriedade para investimento 
sob condições correntes de mercado. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Avaliamos a 
razoabilidade das premissas entendimento das principais variações do período e revisão retrospectiva das projeções, 
incluindo a utilização de nossos especialistas em modelos de valorização que nos auxiliaram no entendimento dos 
pressupostos e das metodologias utilizadas pela administração na preparação das projeções;  Verificamos os critérios 
usados para determinação da taxa de desconto e da taxa de ocupação, aplicadas;  Avaliamos a adequação da divulgação 
efetuada em nota explicativa. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
aceitável o valor registrado na conta “Propriedades para Investimentos”, bem como as divulgações relacionadas, no 
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2020. Arrendamento CPC 06 (R2) - Intangível – Direito de uso Porto do Açu: Em 31 de dezembro 
de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam Ativo Intangível de Direito de uso e passivo Direito de uso Porto do 
Açu nos montantes de R$500.745 mil e R$535.800, respectivamente. O pronunciamento contábil revisado CPC 06 (R2) e 
IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, introduziu requerimentos contábeis complexos servindo de base para 
mensuração do registro de direito de uso de um ativo assim como do passivo de arrendamento, especialmente com relação 
a determinação da taxa de desconto de cada contrato de arrendamento, bem como a divulgação de aspectos relacionados 
a transição da norma e seu impacto contábil que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019. A Companhia e suas 
controladas mantêm compromisso relevante decorrente de contrato de arrendamento operacional de terreno, então 
efetuou-se a divulgação dos potenciais impactos decorrentes do pronunciamento dentre outras informações requeridas 
pela norma. Devido à complexidade e julgamentos envolvidos na determinação das taxas de desconto do contrato de 
arrendamento e relevância dos impactos dessa taxa na mensuração do passivo de arrendamento, assim como a relevância 
das divulgações dos efeitos do CPC 06 (R2) / IFRS 16, esse assunto foi considerado como significativo para a nossa 
auditoria. A Administração da Companhia seguiu o que preconiza o CPC 06 (R2). Conforme exigido pela CVM, mediante 
interpretação do CPC 26, §19 e §20, foi revelada na nota explicativa nº11 a conciliação entre os métodos exibidos no CPC 
06 (R2) e nos Ofícios-Circulares CVM/SNC/SEP/nº 01/2020 e CVM/SNC/SEP/nº 02/2020. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros:  Avaliamos a razoabilidade das premissas entendimento das principais variações do período e 
revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos especialistas em modelos de valorização que nos 

auxiliaram no entendimento dos pressupostos e das metodologias utilizadas pela administração na preparação das 
projeções;  execução de procedimentos para averiguar a integridade da relação de arrendamentos incluídos pela 
Companhia;   obtenção do contrato e dados necessários para recalcular o direito de uso e passivo de arrendamento da 
operação;  Verificamos os critérios usados para determinação das taxas de desconto, aplicadas;  Recalculamos a taxa de 
desconto utilizada pela Companhia;   Avaliamos a adequação da divulgação efetuada em nota explicativa. Com base nas 
evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o valor registrado nas contas 
“Intangível” e “Direito de uso Porto do Açu”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
Empréstimos e Financiamentos e Debêntures: A Controlada OSX Construção Naval S.A. – Em Recuperação Judicial, 
apresenta o montante de R$1.494.033 mil, em contratos de empréstimos e financiamentos e R$3.006.329 mil em 
debêntures, decorrentes do Plano de Recuperação Judicial e utilizados para recompor o capital de giro necessário para 
continuidade de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturação, bem como desenvolvimento de seu plano de 
negócios. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Analisamos as cláusulas dos contratos de 
empréstimos e financiamentos e a escritura de emissão de debêntures vigentes em 2020;  Enviamos pedido de confirmação 
de saldos (circularização) dos empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras;  Recalculamos os valores dos 
empréstimos e financiamentos com base nos encargos financeiros, fluxo financeiro e prazos de pagamento identificados 
nos respectivos contratos. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos 
aceitáveis os valores registrados “Empréstimos e Financiamentos” e “Debêntures”, bem como as divulgações relacionadas, 
no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020. Provisão para contingências: A Companhia e suas controladas possuem provisões 
registradas nos montantes de R$104.732 mil e R$264.874 mil na controladora e no consolidado, respectivamente, 
relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de perda. Provisões e passivos contingentes possuem incerteza 
inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e 
passivos contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e 
a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. 
Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos 
da Companhia sobre o estágio processual das ações judiciais ativas e passivas, e a estimativa confiável do potencial perda 
e da classificação de probabilidade de perda entre provável, possível e remota;  Procedemos a leitura dos processos 
judiciais, incluindo a classificação do prognóstico de perda atribuída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas 
controladas;  Avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações judiciais e discussão das premissas 
em que se pautam as estimativas dos valores provisionados;  Testes de recálculo do valor de exposição dos processos 
judiciais e administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável;  Testes de passivos contingentes 
não registrados, com base em nossas confirmações externas;  Confrontamos os valores registrados na Dívida Ativa com a 
posição da Receita Federal do Brasil - RFB e as atualizações. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados como “Provisão para Contingências”, bem como as 
divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Partes Relacionadas: A Companhia apresenta os montantes 
de R$131.520 mil, registrados no ativo não circulante, e R$301.045 mil, registrados no passivo não circulante, 
respectivamente, na controladora, e R$184.022 mil registrados no passivo não circulante no consolidado. Os principais 
saldos ativos e passivos são relativos a operações de transações da Companhia e suas controladas diretas e indiretas com 
empresas ligadas. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros:  Entendimento e recálculo das análises e 
confronto com o registro dos mútuos e suas atualizações;  Entendimento e recálculo do Imposto sobre Operações 
Financeiras – IOF, incidentes sobre os mútuos, conforme legislação vigente. Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima resumidos, consideramos aceitáveis os valores registrados na conta “Partes Relacionadas”, bem 
como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em 
conjunto, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Outros assuntos: Demonstrações individuais e 
consolidadas do valor adicionado: As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e 
apresentadas como informações complementares para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros, 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. Auditoria dos valores correspondentes 
ao exercício anterior: O balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as demonstrações 
individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
Caixa e do valor adicionado (informação suplementar) e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, 
apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício 
corrente, foram anteriormente auditados por nós que emitimos relatório datado de 31 de março de 2020, com incerteza 
relevante relacionada a continuidade operacional e ênfases sobre “Fornecedores”, “Desconsolidação”, “Operação Lava 
Jato e seus reflexos na companhia e suas controladas”. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 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 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 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 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 Companhia 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 
Companhia 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 Companhia 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 negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e 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, 30 de março de 2021.
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Apresentamos o relatório da Diretoria do Banco Máxima S/A e de suas Controladas, em conformidade com as disposições 
legais e estatutárias aplicáveis, em conjunto com as Demonstrações Financeiras Consolidadas dos exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019, juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre essas Demonstrações Financeiras.
Cenário Econômico 
O ano de 2020 foi desafiador para todos os setores da economia. Iniciamos com boas perspectivas de crescimento econômico, 
que foi prejudicado com o surgimento da situação de pandemia – COVID-19 que assolou o Mundo. Para que fosse possível a 
redução do nível de contágio, foram impostas pelos Governos medidas de isolamento social e paralização das atividades das 
empresas que não são dos denominados serviços essenciais.
No início do ano, a projeção do crescimento do PIB era de 2,30%, entretanto encerramos com queda de 4,1% - negativo. Foi 
um ano marcado por estímulos fiscais e monetários dados pelos governos, e queda das taxas de juros em todo mundo. No Brasil 
chegamos à uma taxa de juros de 2%a.a.
Apesar de ser um ano com queda da atividade econômica e retração do PIB, tivemos um índice de inflação elevado, 4,52%a.a, 
acima das projeções, influenciado principalmente pelo grupo Alimentação. Devido à paralisação das atividades das empresas 
e indústrias, no período inicial da pandemia, o resultado foi a falta de insumos e produtos em diversos setores, ocasionando 
elevação nos preços.
O final de 2020 foi marcado pela chegada da vacina, que em diversos países, gerou expectativa de crescimento e recuperação 
econômica para o ano de 2021. O relatório FOCUS de dezembro/21, indica um crescimento do PIB de 3,40% e um IPCA de 
3,34%.
Com estímulos fiscais robustos e ritmo de vacinação acelerado, a economia dos EUA deve normalizar levando a uma rápida 
recuperação do emprego. Consequentemente isso levará o núcleo de inflação para acima de 2,0%, fazendo com que o Banco 
Central – EUA, reduza estímulos em 2022, apresentando assim o crescimento da taxa básica de juros. Projeção do PIB ameri-
cano para 2021 é de 6,9%.
Na Europa, a vacinação também ajudará a economia a se recuperar, levando a uma expansão do PIB de 4,5% em 2021 e 4% em 
2022. A China deve crescer ao redor de 8%a.a, pelos discursos das autoridades, haverá uma retirada gradual dos estímulos, não 
atrapalhando o crescimento econômico. 
No mercado interno, as incertezas continuam de forma latente uma vez que, diferente das economias pujantes, estamos em um 
ciclo de vacinação lento, disputas políticas internas que não denotam uma estratégia clara de combate a pandemia. 
Sendo assim, o grande desafio na maioria dos países será o controle da inflação na retomada do crescimento, muitos estímulos 
foram colocados nas economias e mesmo com a queda do PIB global em 2020, a inflação surpreendeu alguns países. Haverá 
aumento das taxas de juros na maioria das economias e uma tentativa de volta a normalidade da economia global.
Desempenho das Atividades Banco Máxima 
Realizações
O Banco Máxima no ano de 2020, realizou seus objetivos que estavam traçados em suas diretrizes definidas em seus planos de 
negócios com as devidas adequações necessárias em virtude das ocorrências e desafios impostos pelo atual cenário de mercado 
e de pandemia. 
Destacamos, que o início das atividades operacionais do Banco em 2020, foram possíveis porque a atual Administração e Acio-
nistas, perseguiu de forma persistente as metas traçadas no planejamento estratégico, que foram embasadas nos eventos de 
capitalização e mudança de portfólio. Isso foi o alicerce para a nova fase de realizações e de sucesso do Banco apresentado nos 
resultados de nossas demonstrações financeiras.
Temos que destacar o empenho de todos os colaboradores, que em um ano repleto de adversidades tiveram um desempenho 
que superou as expectativas. O Banco retribuiu este desempenho com o crescimento e desenvolvimento das equipes, contra-
tações e planos de remuneração que hoje coloca nossa instituição em destaque no mercado para atrair novos talentos.
Plano Estratégico
O plano estratégico definido para o ano de 2020, e realizado, foi de atuar fortemente para o crescimento das atividades de 
crédito, prioritariamente com as carteiras de crédito pessoal pulverizado e crédito consignado, principalmente nos mercados 
do Norte e Nordeste.
Apesar do foco no crescimento nas modalidades de crédito pulverizado, o Banco manteve ativas as demais carteiras nos 
segmentos de crédito imobiliário e “corporate”. Neste último, mantivemos operações estratégicas que vislumbram obtenção 
de receitas adicionais com prestação de serviços, através do auxílio e estruturação de operações, usando nossa “expertise”, e 
integrando demais empresas do grupo econômico.
Destacamos, que nossa atividade de serviços financeiros, notadamente a mesa de câmbio permanece em ascensão, com cres-
cimento contínuo no volume de negócios e de receitas. O modelo adotado de investimento em tecnologia e parcerias estratégi-
cas, com a mesa de operações tradicional e através de plataforma digital, tem se provado eficiente e capaz de escalar as receitas 
ao longo do tempo. 
Ressaltamos ainda, que no nosso plano estratégico, foi atribuída a missão realizada com sucesso de reposicionamento do porti-
fólio do Banco, prioritariamente sobre os ativos que existiam até 2019, como fundos de investimentos estruturados e ativos que 
não geravam renda recorrente. O Banco conseguiu ceder boa parte desses ativos e focar na carteira de crédito que apresentou 
representativo crescimento. Este reposicionamento, de fácil observância em nosso balanço patrimonial, culminou na melhora 
da qualidade dos ativos, de liquidez e de rentabilidade. 
O efeito prático desse novo portfólio, fez com que o Banco permanecesse na rota de um representativo  crescimento de receita de 
intermediação financeira e lucro líquido. Apesar de toda a situação adversa do ano, o resultado apresentado está demonstrando 
a capacidade e agilidade do Banco em tomar decisões rápidas e eficazes e seguir em linha com as diretrizes do Plano Estratégico.
Atuação na COVID-19
O Banco, como todo o mercado, foi impactado pelo atual cenário pandêmico. Neste sentido, foi necessária a atuação para 
adaptar nossos processos internos, a fim de prevenir a proliferação do vírus e a preservação da saúde e a vida dos colaboradores, 
mantendo as atividades operacionais via trabalho remoto - “home-office”.
A Alta Administração e o corpo de Gestores do Banco se adaptaram a esta modalidade e, via flexibilização das regras de recur-
sos humanos, ferramentas eletrônicas e plataformas digitais, mantivemos as reuniões periódicas, e o acompanhamento diário 
(monitoramento) das atividades operacionais da Instituição. 
No tocante ao atual cenário segunda onda, o Banco vem mantendo as medidas restritivas, e destaca que mantém um nível 
mínimo de colaboradores infectados pela Covid-19, sem nenhum caso grave e/ou de falecimento.
Informamos, que no ano de 2020 o Banco fez doações para aquisição de respiradores de forma a contribuir com a sociedade, 
além disso, não reduziu salários, não realizou nenhum plano de demissão no seu quadro de colaboradores e contratou pessoas 
ao longo do ano.
Governança Corporativa e Gestão de Riscos
A Administração e corpo de Gestão Operacional do Banco têm o compromisso de excelência para com os processos de contro-
les de riscos e de governança em linha com as melhores práticas do mercado. O foco de implantação e de melhoria contínua que 
foram realizadas no Banco visaram os processos de controles internos, compliance, riscos, governança e tecnologia.
O Banco, somente conseguiu alcançar este novo patamar operacional, com as implementações efetuadas a partir da nova 
Administração que iniciou no ano de 2018. Neste momento, é possível afirmarmos que a Instituição possui sustentabilidade e 
saudabilidade, por meio da apresentação da situação positiva dos seus resultados operacionais, sendo constatado acréscimo 
nas receitas recorrentes. 
A fim de garantir a máxima segurança de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e risco de liquidez, todas as opera-
ções são monitoradas conforme os limites determinados pelo Comitê de Gestão de Riscos. Esse processo é ainda reforçado por 
auditorias internas regulares. O arcabouço de segurança é complementado pelo Compliance e Risco Operacional, cuja função é 
garantir a conformidade de todas as práticas às normas e exigências regulatórias das autoridades brasileiras e o alinhamento ao 
Acordo de Basiléia, além de aderências às melhores políticas de governança corporativa.

O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos 
para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, 
com um conjunto de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.

A Administração segue comprometida a continuar atuando em melhorias operacionais, de governança e de tecnologia, inde-
pendente do que já alcançamos, de modo a estar pronta para o crescimento sustentável almejado para os próximos anos, ainda 
que haja grandes desafios econômicos globais. 

Performance do Banco 
A seguir, apresentamos de forma gráfica e explicamos os principais indicadores que demonstram a performance positiva do 
Banco. A base de análise são as demonstrações financeiras consolidadas.

O Banco dentro do cenário de incertezas pelo advento da Covid-19, que acrescentou novos desafios para todo o mercado, 
manteve-se na rota de crescimento sustentável que vem atingindo nos últimos anos de sua nova Administração. A boa perfor-
mance, está dentro de nossas projeções estabelecidas no plano estratégico, apresentando o lucro líquido de R$70.110 - 2020 
(R$38.480 – 2019), acréscimo de 82%, o que demonstra de forma objetiva a nova realidade da instituição.
Conforme já esclarecido no plano estratégico, o resultado positivo está atrelado diretamente ao novo ciclo operacional de re-
sultados, que advém das novas carteiras de crédito, manutenção e crescimento dos resultados da carteira de câmbio bem como 
do reposicionamento do portifólio do Banco. 
Como efeito prático dessas movimentações, destacamos o crescimento contínuo das receitas operacionais das quais as receitas 
de crédito incluindo as cessões de carteira, de R$801.957 – 2020 (R$355.785 – 2019), um acréscimo de 139% e de câmbio 
R$102.126 – 2020 (R$81.823 – 2019) um aumento de 24%. Apresentando desta forma, o crescimento do resultado da inter-
mediação financeira de R$560.098 - 2020 (R$313.623 – 2019), confirmando um crescimento saudável da atividade bancária. 
Mesmo considerando o crescimento da carteira de crédito, tivemos redução proporcional nas despesas com PDD, demonstran-
do a qualidade da nova carteira, vide a relação PDD total x carteira total de 1,40% - 2020 (2,10% - 2019). 
Acompanhando o crescimento dos resultados, com a continuidade da implementação de investimentos em nossa base de pro-
dutos e de serviços, ocorreu incremento de custos com pessoal, chegando a R$59.603 – 2020 (R$43.419 – 2019) e despesas 
administrativas R$411.183 – 2020 (R$226.888 – 2019), esta última diretamente relacionada à implantação de sistemas e 
prestadores de serviços para o desenvolvimento dos novos produtos. 
Além da recorrência positiva de seus resultados financeiros, a qualidade dos ativos permite maior agilidade ao Banco em efetuar 
operações de cessões de créditos, o que acelera a performance dos resultados e gera capacidade de liquidez para novas opera-
ções. Neste sentido o resultado operacional foi de R$106.555 – 2020 (R$69.499 – 2019).
Os atuais investimentos e plano de crescimento contemplados em nosso Plano de Negócios, permitem que o Banco já possa 
absorver o crescimento projetado para a nova base de clientes e produtos, o que tende a gerar resultados significativos e pro-
gressivos que estão definidos em nosso planejamento estratégico para os próximos cinco anos. 
A apresentação do conjunto das demonstrações financeiras do Banco Máxima S/A, confirmam a nova fase da Instituição, pois 
o crescimento sustentável de seus resultados demonstra o novo ciclo operacional. O lucro líquido de R$70.110 – 2020 e o au-
mento de capital de R$140.000 – 2020, em homologação, determinaram o crescimento do patrimônio líquido para R$421.724 
– 2020 (R$219.575 – 2019), um aumento de 92%.
Esta capacidade demonstra a cada ano a aderência e a qualidade dos ativos da instituição e os resultados oriundos da recorrên-
cia de sua carteira e das cessões de seus portfólios de crédito. Deste modo, reforçam as perspectivas para os próximos anos e é 
possível projetar resultados ainda mais positivos nos anos subsequentes.
Perspectivas 2021 – Novas Capitalizações 
O Banco, com o crescimento sustentável de seus resultados dos anos de 2020 e 2019, demonstra uma elevação patrimonial 
que nos permite ampliação dos ativos e dos investimentos. Não obstante a isso, conforme descrito em nossos relatórios ante-
riores, o Grupo, tem como objetivo acelerar o crescimento da Instituição.
Para que isso seja possível, os Acionistas e a Administração, apresentaram um plano de aportes de capital no decorrer dos 
próximos dois anos. O capital adicional a ser aportado na instituição nos próximos dois anos, em conjunto com os resultados 
projetados, levarão a Instituição a um patrimônio líquido de R$ 1 bilhão.
A fim de corroborar e confirmar este objetivo, foi aportado no segundo semestre de 2020 o montante de R$140 milhões em 
ações PN, através de investidor estratégico.
Fazem parte destes novos aportes, a capitalização do montante de R$50 milhões que hoje se apresentam como dívidas subor-
dinadas, no primeiro semestre de 2021. 
Além desta missão de capitalização, o Banco encontra-se em um processo de aquisição de licença de Banco de Investimento, 
seguindo estratégia do plano de negócios e capitalização, pedido esse em processo de homologação junto ao Banco Central 
do Brasil.
Os Acionistas e a Alta Administração permanecem com o compromisso de melhorar os níveis de liquidez e qualidade dos seus 
ativos através da equalização do seu portfólio e da gestão da governança. 
O capital adicional e as projeções de resultados para os próximos anos reforçarão a capacidade patrimonial e de atuação do 
Banco, reafirmando o posicionamento da Instituição junto ao mercado.
Basileia 
O Banco apresenta-se devidamente enquadrado em seus limites operacionais com o Índice de Basileia - IB de 10,62% - 2020 
(10,52% - 2019), com um Patrimônio de Referência – PR compatível com a capacidade de seus ativos, sem considerar os novos 
aportes já realizados.
Podemos destacar, com os novos aportes e os resultados recorrentes, o novo Banco Máxima estará apto ao crescimento alme-
jado e a manutenção de índices de capital e Basiléia ainda mais robustos. 
No tocante a capitalização em homologação, destacamos que o posicionamento projetado do índice de Basileia – IB do Banco 
após homologação do capital já aportado, para esta data-base, eleva nosso índice para o patamar de 16,15%.

Individual Consolidado
ATIVO Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 2.582.463 2.209.793 2.560.575 2.224.502
Disponibilidades 5. 76.843 77.044 78.188 78.316
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6. 246.043 27.881 246.043 27.881
Aplicações em operações compromissadas 239.990 22.003 239.990 22.003
Aplicações em depósitos interfinanceiros 6.053 5.878 6.053 5.878

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 604.322 1.109.926 621.752 1.113.965
Carteira própria 7. a) 592.682 1.011.881 610.111 1.015.921
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) - 88.335 - 88.335
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 8.059 7.298 8.059 7.298
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 3.582 2.411 3.582 2.411

Relações interfinanceiras 709 428 709 428
Créditos vinculados 709 428 709 428

Operações de crédito 500.440 457.335 500.440 457.335
Operações de crédito 8. a) 493.052 377.228 493.052 377.228
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 2.355 2.573 2.355 2.573
Títulos e creditos a receber 8. a) 27.138 88.400 27.138 88.400
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (22.104) (10.867) (22.104) (10.867)

Outros créditos 636.411 132.988 589.105 138.487
Carteira de câmbio 9. 27.071 17.625 27.071 17.625
Rendas a receber 89.835 15.000 37.830 20.040
Negociação e intermediação de valores 177 1.010 177 1.010
Créditos tributários 10.b) 10.856 7.432 11.904 7.432
Impostos e contribuições a compensar 10.528 2.250 10.732 2.646
Diversos 10. a) 497.945 89.672 501.391 89.734

Outros valores e bens 517.694 404.191 524.338 408.091
Bens não de uso próprio 466.993 396.851 466.993 396.851
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens (4.822) (4.292) (4.822) (4.292)
Despesas antecipadas 55.523 11.632 62.167 15.532

Realizável a longo prazo 3.375.411 1.408.601 3.392.150 1.422.766
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 489.732 414.989 489.732 414.989
Carteira própria 7. a) 209.173 171.905 209.173 171.905
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 177.388 160.983 177.388 160.983
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 102.076 69.344 102.076 69.344
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 1.095 12.757 1.095 12.757

Operações de crédito 2.815.603 895.443 2.815.603 895.443
Operações de crédito 8. a) 702.793 405.190 702.793 405.190
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 5.798 7.694 5.798 7.694
Títulos e creditos a receber 8. a) 2.128.218 497.875 2.128.218 497.875
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 8. c) (21.206) (15.316) (21.206) (15.316)

Outros créditos 62.758 91.834 75.815 105.999
Créditos tributários 10.b) 59.611 82.686 68.681 89.939
Devedores por depósito em garantia 16.c) 3.147 9.148 7.134 16.060

Outros valores e bens 7.318 6.335 11.000 6.335
Despesas antecipadas 7.318 6.335 11.000 6.335

Permanente 111.316 82.784 147.048 48.369
Investimentos 11. 99.652 34.414 135.385 -
Participações em coligadas e controladas no país 11. a) 99.652 34.414 135.385 -

Imobilizado de uso 12. a) 11.663 12.334 11.663 12.334
Instalações, móveis e equipamentos de uso 16.989 14.899 16.989 14.899
Depreciações acumuladas (5.325) (2.564) (5.325) (2.564)

Intangíveis - 36.035 - 36.035
Gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais 12. b) - 36.035 - 36.035

TOTAL DO ATIVO 6.069.190 3.701.179 6.099.774 3.695.639

Individual Consolidado
PASSIVO Nota 2020 2019 2020 2019
Circulante 2.143.818 1.725.889 2.172.071 1.720.349
Depósitos 13. 1.125.139 1.246.745 1.123.523 1.235.991
Depósitos à vista 55.922 38.611 54.305 38.362
Depósitos interfinanceiros - 10.506 - -
Depósitos a prazo 1.069.218 1.197.629 1.069.218 1.197.629

Captações no mercado aberto 14. 280.905 254.019 280.906 254.019
Carteira própria 176.662 249.017 176.662 249.017
Carteira de terceiros 104.243 5.002 104.244 5.002

Recursos de aceites e emissão de títulos 300.192 51.165 300.192 51.165
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 169.085 22.798 169.085 22.798
Obrigações para emissão de letras crédito agronegócio - 28.367 - 28.367
Obrigações por emissão de letras financeiras 131.107 - 131.107 -

Relações interfinanceiras 5.048 5 5.048 5
Correspondentes 5.048 5 5.048 5

Relações interdependências 216.462 75.898 216.462 75.898
Recursos em trânsito de terceiros 216.462 75.898 216.462 75.898

Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 3.538 6.284 3.538 6.284
Instrumentos financeiros derivativos 3.538 6.284 3.538 6.284

Outras obrigações 212.533 91.773 242.402 96.988
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 980 1.089 980 1.089
Carteira de câmbio 9. 38.017 31.115 38.017 31.115
Dividendos a pagar - - 7.987 -
Fiscais e previdenciárias 15.a) 51.091 32.443 56.822 37.027
Negociação e intermediação de valores 1.667 - 2.178 520
Diversas 15.b) 120.778 27.126 136.418 27.237
Obrigações por venda e transferência de ativos financeiros 967 2.508 967 2.508
Outras 119.811 24.618 135.451 24.729

Exigível a longo prazo 3.503.648 1.755.715 3.505.979 1.755.715
Depósitos 13. 3.354.053 1.369.265 3.354.053 1.369.265
Depósitos a prazo 3.354.053 1.369.265 3.354.053 1.369.265

Recursos de aceites e emissão de títulos 83.583 313.566 83.583 313.566
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 83.583 313.566 83.583 313.566

Outras obrigações 66.012 72.884 68.343 72.884
Diversas 15.b) 66.012 72.884 68.343 72.884
Obrigações por venda e transferência de ativos financeiros 8.152 7.964 8.152 7.964
Provisão para passivos contingentes 16.c) d) 4.493 11.945 6.824 11.945
Instrumentos de dívida elegiveis a capital 53.367 52.975 53.367 52.975

Patrimônio líquido 18. 421.724 219.575 421.724 219.575
Capital social 320.425 180.425 320.425 180.425
De domiciliados no país 320.425 180.425 320.425 180.425

Reservas de lucros 101.157 31.047 101.157 31.047
Ajuste de avaliação patrimonial 141 8.102 141 8.102
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.069.190 3.701.179 6.099.774 3.695.639

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$)

Individual Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Receitas da intermediação financeira 904.250 554.220 901.158 549.966
Operações de crédito 467.255 248.563 467.255 248.563
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 44.881 139.161 41.601 134.883
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (44.526) (2.525) (44.526) (2.525)
Resultado de operações de câmbio 101.938 81.799 102.126 81.823
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 334.703 87.222 334.703 87.222
Despesas da intermediação financeira (341.162) (236.349) (341.060) (236.343)
Operações de captação no mercado (317.298) (231.755) (317.197) (231.749)
Obrigações por emprestimos e repasses (1.452) - (1.452) -
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa (22.412) (4.594) (22.412) (4.594)
Resultado bruto da intermediação financeira 563.089 317.871 560.098 313.623
Receitas (despesas) operacionais (455.203) (246.461) (453.544) (244.124)
Receitas de prestação de serviços 526 999 25.894 3.552
Rendas de tarifas bancárias 2.962 3.482 2.962 3.482
Despesas de pessoal (54.906) (40.428) (59.603) (43.419)
Outras despesas administrativas (404.305) (221.070) (411.183) (226.888)
Despesas tributárias 19.a) (40.445) (23.442) (47.134) (24.037)
Resultado de participação em controladas 4.338 (6.135) 17.306 -
Outras receitas operacionais 56.850 71.970 56.868 75.620
Outras despesas operacionais (20.223) (31.837) (38.656) (32.434)
Resultado operacional 107.886 71.410 106.555 69.499
Resultado não operacional 111 (2.682) (175) (2.682)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 107.997 68.728 106.380 66.817
Imposto de renda e contribuição social (35.037) (26.849) (33.420) (24.938)
Provisão para imposto de renda corrente (13.246) - (14.840) -
Provisão para contribuição social corrente (10.616) - (11.192) -
Imposto de renda e contribuição social diferidos (11.176) (26.849) (7.389) (24.938)
Participações no resultado (2.850) (3.399) (2.850) (3.399)
Lucro líquido do exercício 70.110 38.480 70.110 38.480

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do período 70.110 38.480 70.110 38.480
Outros resultados abrangentes que não serão reclassificados
 para lucro líquido:
MTM de títulos disponíveis para venda (7.961) (990) (7.961) (990)
Resultado abrangente do período 62.149 37.490 62.149 37.490

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019

Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado 121.349 81.999 103.870 74.413
Lucro líquido do ano 70.110 38.480 70.110 38.480
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa 22.412 4.595 22.412 4.595
Impostos diferidos 11.176 26.849 7.389 24.938
Depreciação e amortização 2.762 2.130 2.833 2.130
Provisão para contingências 8.567 1.441 8.567 1.183
Resultado de participação em controladas (4.338) 6.135 (17.306) -
Prejuízo na alienação de imobilizado / investimento 1.138 4.820 1.138 4.820
Ajuste a valor de mercado 9.523 (2.451) 8.728 (1.733)
Variação de ativos e passivos (211.049) (66.878) (134.503) (60.991)
(Aumento) redução de aplicações interfinanceiras de liquidez (218.162) 7.124 (218.162) 7.124
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários 421.338 (376.325) 408.743 (357.227)
(Aumento) redução de operações de crédito (416.691) (144.764) (416.691) (144.764)
(Aumento) redução de outros créditos (2.055.556) (364.236) (1.996.808) (364.296)
(Aumento) redução de outros valores e bens (114.486) (203.449) (120.912) (202.149)
Aumento (redução) de relações interfinanceiras e interdependências 145.326 158.471 145.326 158.471
(Aumento) redução de instrumentos financeiros derivativos 7.745 9.561 7.745 9.561
Aumento (redução) de depósitos 1.863.188 735.737 1.872.326 725.887
Aumento (redução) de recursos de aceites e emissões de títulos 19.044 (18.764) 19.044 (18.764)
Aumento (redução) em captações no mercado aberto 26.887 187.818 26.887 187.818
Aumento (redução) de outras obrigações 110.318 (58.051) 137.999 (62.652)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
 das atividades operacionais (89.700) 15.121 (30.634) 13.422
Atividades de investimento
Aquisição / alienação de imobilizado de uso (3.183) (7.289) (3.183) (7.289)
Aquisição / alienação de intangivel 36.035 33.133 36.035 33.133
Aquisição coligadas (68.893) - (134.385) -
Aumento de capital em controladas (6.500) (1.350) - -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de
 atividades de investimento (42.541) 24.494 (101.533) 25.844
Atividades de financiamento
Ajuste a mercado de títulos disponivel para venda (7.961) (992) (7.961) (992)
Aumento de capital 140.000 - 140.000 -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de
 atividades de financiamento 132.039 (992) 132.039 (992)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (201) 38.623 (128) 38.274
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do ano 5. 77.044 38.421 78.316 40.042
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano 5. 76.843 77.044 78.188 78.316

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$ )

Reservas de lucros
Capital social realizado Legal Outras Ajustes de avaliação patrimonial Lucro / Prejuizos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 150.425 862 - 9.093 (8.294) 152.086
Reserva de lucros - 1.172 22.267 - (23.439) -
Aumento de capital 30.000 - - - - 30.000
MTM de títulos disponíveis para venda - - - (990) - (990)
Lucro do exercício - - - - 38.480 38.480
Destinações:
Reserva legal - 1.924 - - (1.924) -
Reserva estatutária - - 4.822 - (4.822) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 180.425 3.958 27.089 8.103 - 219.575
Aumento de capital 140.000 - - - - 140.000
MTM de títulos disponíveis para venda - - - (7.961) - (7.961)
Lucro do exercício - - - - 70.110 70.110
Destinações:
Reserva legal - 32.127 - - (32.127) -
Reserva estatutária - - 37.983 - (37.983) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 320.425 36.085 65.072 142 - 421.724
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL. O Banco Máxima S.A. (“Banco Máxima” ou “Banco”) é uma empresa de capital fechado 
que desenvolve as atividades de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil. Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as atividades de gestão 
de recursos, operações no mercado de câmbio e de corretagem nas Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros. As ativi-
dades são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no mercado de forma integrada.
2. PLANO DE CAPITALIZAÇÃO. O Banco Máxima S.A., ao final do ano 2019, obteve as aprovações de capital e troca de 
controle da Instituição. Os capitais aprovados e troca de controle da Instituição fazem parte do arcabouço de diretrizes tra-
çadas nos planos de negócios, cujo início se deu a partir da entrada dos novos Acionistas e Administradores. Com as aprova-
ções obtidas, o Banco iniciou o ano de 2020, com sua nova estrutura de capital, societária e operacional, apresentando desta 
forma a adequação do capital prudencial compatível com as linhas de negócios e de riscos. Os Acionistas e Corpo Diretivo 
do Banco, tem como objetivo o imediato crescimento patrimonial e de seus resultados de forma sustentável. Para tanto, o 
Banco projeta para os próximos 2 anos uma rodada de capitalização no montante de R$400 milhões. O início dessa nova 
capitalização, que será no total de R$ 400 milhões, ocorreu no 2º Semestre de 2020, com o aporte de R$140 milhões, que 
tem origem de novo acionista estratégico. O capital aportado foi em ações preferenciais,  e encontra-se em homologação 
junto ao BACEN. Além do aumento de capital a ser aportado, o Banco projeta a substituição da Dívida Subordinada no mon-
tante de R$53 milhões, em capital dentro do 1º semestre 2021. As medidas de capitalização são necessárias e prudenciais, 
para que a Administração possa seguir cumprindo seu plano de negócios.
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. As demonstrações financeiras do Banco Máxima S.A. e 
de suas controladas são de responsabilidade da Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis 
adotadas no Brasil, normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, 
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas 
da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada 
pela Diretoria do Banco em 29/03/2021.

2020

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social
Patrimônio

Líquido
Lucro Líquido/

(Prejuízo)
Subsidiárias
Máxima S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 23.466 33.588 19.793 (5.391)
Máxima Patrimonial Ltda. Prestadora de serviços 25.419 1.950 10.367 14.914
Máximainvest Securitizadora de Créditos
 Financeiros S/A Securitizadora 6.823 25.800 6.823 (3.454)
Segpar Participações S/A Holding 30.594 77.272 77.086 14.894

2019

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social
Patrimônio 

Líquido
Lucro Líquido/ 

(Prejuízo)
Subsidiárias
Máxima S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 25.919 33.588 29.410 (4.350)
Máxima Patrimonial Ltda. (Ex Máxima Asset) Prestadora de serviços 24.799 1.950 4.214 1.393
Máximainvest Securitizadora de Créditos
 Financeiros S/A Securitizadora 3.912 19.300 5.354 (3.178)
4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. As Demonstrações Financeiras do Banco Máxima são elaboradas e estão apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil –  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais estão con-
sistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, 
mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos 
aprovados pela CVM que não conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as 
que foram referendadas pelo BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Consolidação. Nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Banco Máxima e suas subsidiá-
rias foram eliminados.b) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, que 
estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sem-
pre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e 
despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmente com base no 
método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas 
dos balanços. c) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das ope-
rações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo, que são utilizados pelo Banco Máxima para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. d) Aplicações in-
terfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. e) Títulos e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, 
do BACEN, os títulos e valores mobiliários do Banco Máxima são classificados nas categorias “títulos para negociação”, “tí-
tulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na categoria “títulos para nego-
ciação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses 
títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo 
valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período. Os tí-
tulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são aqueles para os quais a Administração não tem intenção 
de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados. Esses 
títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo 
valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzi-
dos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para os 
quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até o vencimento. Esses títulos são registrados 
pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são apropriados ao resul-
tado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão apresenta-
dos no ativo circulante, independente do seu vencimento.f) Instrumentos Financeiros Derivativos. De acordo com a Cir-
cular BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN nº 3.026/02, os instrumentos financeiros derivativos compostos 
pelas operações com opções, a termo, futuros e swaps são contabilizados obedecendo aos seguintes critérios: • Operações 
com opções: Os prêmios pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou passivo, respectivamente, até o efetivo exercí-
cio da opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo efetivo exercício da opção, ou 
como receita ou despesa no caso de não-exercício; • Operações de futuro: os valores dos ajustes diários são contabilizados 
em conta do ativo ou passivo e apropriados diariamente como receita ou despesa; • Operações de swap: os valores relativos 
ao diferencial a receber ou a pagar são contabilizados em conta de ativo ou passivo, respectivamente, e apropriados como 
receita ou despesa pro rata dia até a data do balanço; • Operações a termo: pelo valor final do contrato deduzido da dife-
rença entre esse valor e o preço à vista do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão da fluência dos 
contratos até a data do balanço. Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da 
Administração, na data do início da operação, levando-se em consideração se sua finalidade é para proteção contra risco 
(hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco ou para modificar as 
características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i) altamente correlacionados no que se refere às alterações no 
seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que estiver sendo protegido, tanto no início quanto ao longo 
da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na redução do risco associado à exposição a ser protegida, são classificados 
como hedge de acordo com sua natureza: • Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge 
e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as corres-
pondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; • Hedge de fluxo de caixa - os ativos e 
passivos financeiros objeto de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados 
pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reco-
nhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajustes de avaliação patrimonial”. A parcela não efetiva 
do hedge é reconhecida diretamente no resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam 
aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar a exposi-
ção global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas direta-
mente no resultado do exercício.g) Requisitos Mínimos no Processo de Apreçamento de Instrumentos Financeiros (Títu-
los e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos). A Resolução do CMN nº 4.277 de 31 de outubro de 
2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem observados no processo de 
apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais pelas 

instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobiliários 
classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 
3.068, de 8 de novembro de 2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 
de janeiro de 2002; e • Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua 
classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com 
esta resolução, o Banco Máxima passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor 
dos instrumentos financeiros citados acima, observando os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação 
inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações 
de crédito e provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa. As operações de crédito são classificadas quanto 
ao nível de risco de acordo com critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os 
riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CMN nº 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis (de AA a 
H). As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, somente são 
reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas no nível H (100% de provisão) per-
manecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco 
anos em conta de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no 
mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de 
crédito que haviam sido baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível H, 
sendo que os eventuais ganhos provenientes das renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetiva-
mente recebidos. A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa atende ao requisito mínimo estabelecido pela 
Resolução anteriormente referida, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme 
determinado pela Resolução BACEN nº 3.533/08, a baixa de um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais ao 
fluxo de caixa do ativo financeiro expiram ou quando ocorrer a venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou 
a transferência de um ativo financeiro deve ser classificada nas seguintes categorias: • Operações com transferência subs-
tancial dos riscos e benefícios: o cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo 
financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; (ii) venda do ativo financeiro em con-
junto com opção de recompra pelo valor justo desse ativo no momento da recompra; e (iii) venda do ativo financeiro em 
conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja improvável de ocorrer; • Operações com retenção subs-
tancial dos riscos e benefícios: o cedente retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo fi-
nanceiro objeto da operação, tais como: (i) venda do ativo financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo 
ativo a preço fixo ou o preço de venda adicionado de quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e valo-
res mobiliários; (iii) venda do ativo financeiro em conjunto com contrato de swap de taxa de retorno total que transfira a 
exposição ao risco de mercado de volta ao cedente; (iv) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de 
venda cujo exercício seja provável de ocorrer; e (v) venda de recebíveis para os quais o vendedor ou o cedente garanta por 
qualquer forma compensar o comprador ou o cessionário pelas perdas de crédito que venham a ocorrer, ou cuja venda tenha 
ocorrido em conjunto com a aquisição de cotas subordinadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 
comprador; e • Operações sem transferência ou retenção substancial dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as 
operações em que o cedente não transfere nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do 
ativo financeiro objeto da operação. A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa segue os parâmetros es-
tabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do BACEN. j) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas 
na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa despesa ao resultado do período é efetuada de acordo com o 
prazo de vigência dos contratos e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”. k) Outros ativos circulante e 
realizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. l) Per-
manente. É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: • A participação em controladas é avaliada pelo 
método da equivalência patrimonial; • A participação em não controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do 
Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e 
controles dos bens para a entidade; • A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, 
considerando taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adqui-
ridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado 
de benefício econômico.m) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment). É reconhecida uma 
perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa excede seu valor recuperá-
vel. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente inde-
pendentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período. Os valores dos 
ativos não financeiros, exceto os créditos tributários são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma in-
dicação de perda por impairment. n) Operações compromissadas. Compra (venda) de ativos financeiros com base em um 
contrato de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço Patrimonial consolidado como financiamento 
concedido (recebido), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica “Captações no mercado aberto”. o) Passivos 
circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, 
os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços.p) Ativos e passivos contingentes 
e obrigações legais.O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais 
(fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 
3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhe-
cidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, 
sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer julgamentos 
ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas. A determinação da provisão neces-
sária para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus assessores legais. Estão 
provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As provisões re-
queridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. 
As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das 
ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacio-
nados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade que, 
independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e 
atualizados de acordo com a legislação vigente. q) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provisões para 
imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de 
adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 (no período), e contribuição social - 20%. Em 06 de outubro de 
2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido - CSLL,  de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 1º de 
setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, em relação às instituições financei-
ras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da 
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários sobre as diferen-
ças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação desses créditos. 
r) Participações no resultado. O Banco Máxima adota o programa nos lucros e resultados homologado pelo Sindicato dos 
Bancários. s) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue estima-
tivas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, re-
ceitas e despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para operações de  
créditos de liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de 
provisões para passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. t) Lucro por ação. É 
calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras. 
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA. Individual Consolidado

2020 2019 2020 2019
Disponibilidades (Caixa) 76.843 77.044 78.188 78.316
Caixa 173 326 173 326
Depósito bancário - - 1.342 556
Reserva bancária 2.336 5.689 2.336 5.689
Moeda estrangeira 74.334 71.030 74.337 71.745
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 246.043 27.881 246.043 27.881
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 322.887 104.925 324.232 106.197
(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
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6. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 31 de dezembro de 
2020 e de 2019, estão compostas como segue:

Individual e Consolidado
2020 2019

Papel/Vencimento Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Aplicações em operações compromissadas
Posição Bancada
LFT 113.057 113.057 - -
NTN 22.690 22.690 17.002 17.002
Posição Financiada
LFT - - 5.001 5.001
NTN 104.243 104.243 - -
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI Pós 6.053 6.053 5.878 5.878
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 246.043 246.043 27.881 27.881
7. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS. a) Títulos e valores mobili-
ários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, estava apresentada como segue:

Individual
2020

Valores atualizados pelo mercado

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 de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debentures - - - 26.140 - 26.140 26.140
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.410
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 6.769
NTN - - - - 464 464 459
Cotas de fundos de investimento 530.064 - - - - 530.064 530.064
Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários
 no Exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 577.905 14.776 3.329 40.388 91.118 727.517 728.690
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.543 - 100.543 100.605
Subtotal - - - 100.543 - 100.543 100.605
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Total de títulos para negociação 582.489 18.250 4.862 209.120 200.317 1.015.039 1.016.337
Total de Títulos 582.489 18.250 19.026 240.637 228.974 1.089.377 1.082.154

Individual
2019

Valores atualizados pelo mercado

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 de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Subtotal - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Total de títulos disponíveis para venda - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 1.340 - 34.400 35.108 40.461 111.309 112.256
LTN - 110 - - - 110 107
Cotas de fundos de investimento 958.093 - - - - 958.093 958.093
Subtotal 959.433 110 34.400 35.108 40.461 1.069.512 1.070.456
Carteira própria financiada
LFT 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Subtotal 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Subtotal 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Total de títulos para negociação 1.004.853 50.324 194.120 105.715 40.461 1.395.473 1.396.430
Total de Títulos 1.004.853 50.324 196.656 145.876 72.280 1.469.989 1.458.366

Consolidado
2020

Valores atualizados pelo mercado

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 de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debentures - - - 26.140 - 26.140 26.236
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.167
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 5.834
NTN - - - - 464 464 464
Cotas de fundos de investimento 547.493 - - - - 547.493 547.493
Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários
 no Exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 595.334 14.776 3.329 40.388 91.118 744.946 744.946
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.388
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.388
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.542 - 100.542 100.543
LTN - - - - - - -
Subtotal - - - 100.542 - 100.542 100.543
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Total de títulos para negociação 599.918 18.250 4.865 209.119 200.317 1.032.469 1.032.469
Total de Títulos 599.918 18.250 19.029 240.636 228.974 1.106.807 1.098.382

Consolidado
2019

Valores atualizados pelo mercado

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 de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Subtotal - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Total de títulos disponíveis para venda - - 2.536 40.161 31.819 74.516 61.936
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT 1.340 - 34.400 35.108 40.461 111.309 112.256
LTN - 110 - - - 110 107
Cotas de fundos de investimento 962.132 - - - - 962.132 962.132
Subtotal 963.472 110 34.400 35.108 40.461 1.073.551 1.074.495
Carteira própria financiada
LFT 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Subtotal 39.661 48.675 95.473 65.510 - 249.319 249.329
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Subtotal 5.759 1.539 64.247 5.097 - 76.642 76.645
Total de títulos para negociação 1.008.892 50.324 194.120 105.715 40.461 1.399.512 1.400.469
Total de Títulos 1.008.892 50.324 196.656 145.876 72.280 1.474.028 1.462.405
b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetua-
do utilizando-se de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com base nessas 
informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de 
riscos de mercado e liquidez previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos 
e premissas utilizados na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financei-
ros derivativos, o Banco Máxima utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela BM&FBovespa, e 
Bloomberg. Para derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio 
de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados de ativos de maior 
liquidez. Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de entrada para 
os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. iii) Valores registrados em con-
tas patrimoniais e de compensação, segregados nas categorias indexador, valores de referência, faixas de vencimento, 
valores de custo e de mercado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as posições dos instrumentos financeiros derivativos 
são as seguintes:

Individual e Consolidado
2020 2019

Curto Longo Curto Longo
Instrumentos financeiros derivativos Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total
ATIVO
Swap - diferencial a receber 3.149 1.095 4.244 2.411 12.757 15.168
Opções 433 - 433 - - -
Total a receber 3.582 1.095 4.677 2.411 12.757 15.168
PASSIVO
Swap - diferencial a pagar 3.361 - 3.361 6.284 - 6.284
Opções 177 - 177 - - -
Total a pagar 3.538 - 3.538 6.284 - 6.284
Valor líquido 44 1.095 1.139 (3.873) 12.757 8.884
iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador

Individual e Consolidado
2020 2019

Valor de 
Referencia

Valor a 
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Valor de 
Referencia

Valor a 
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Swap
Risco de mercado
Posição ativa: 10.463 4.244 - - 310.659 15.168 - -
Juros - 3.149 - 3.149 94.531 12.757 - 12.757
Ações 10.463 1.095 - 1.095 216.128 2.411 - 2.411
Posição passiva: 123.835 - 3.361 - 50.000 - 6.284 -
Juros 123.835 - 3.361 (3.361) 50.000 - 6.284 (6.284)
Total 134.298 4.244 3.361 - 360.659 15.168 6.284 -
Opções
Índice - DOL 50.000 433 177 256 - - - -
Valor líquido 184.298 4.677 3.538 1.139 360.659 15.168 6.284 8.884
* Contrato em US$. 

v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento
Individual e Consolidado

2020

Valor de referência - Compensação
Até 3 

meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  
3 anos

De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Swap 123.835 - 10.463 - - 134.298
Opções 50.000 - - - - 50.000
Total 173.835 - 10.463 - - 184.298

Individual e Consolidado
2019

Valor de referência - Compensação
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 15 

anos Total
Swap 251.128 30.000 25.000 54.531 - 360.659
Total 251.128 30.000 25.000 54.531 - 360.659
8. CARTEIRA DE CRÉDITO, GARANTIAS PRESTADAS E TÍTULOS COM RISCO DE CRÉDITO. As informações da carteira 
de operações de crédito expandida, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estão assim sumariadas: a) Por tipo de operação:

Individual e Consolidado
Descrição 2020 2019
Financiamentos Habitacionais 48.151 132.235
Empréstimos (Corporate) 350.546 239.477
Home Equity 16.810 26.016
Conta Garantida 49.339 39.040
Financiamento Imobiliário 24.006 29.597
Cessão carteira FIDC 8.153 10.267
Crédito Pessoal 15.337 27.012
Títulos e Credito a Receber (1) 2.134.669 586.275
Cartão de Crédito 144.153 123.283
Consignado 568.190 165.759
Total 3.359.353 1.378.961
(1) Títulos e Crédito a Receber Individual e Consolidado
Direitos Creditórios 2020 2019
Federal 2.028.167 306.942
SubTotal 2.028.167 306.942
Precatórios 2020 2019
Estadual 38.267 165.680
Municipal 38.788 -
SubTotal 77.055 165.680
Total 2.105.222 472.622
(1)Títulos e Créditos a Receber está composto prioritariamente por valores a receber oriundos de Precatórios e de Direitos 
Creditório adquiridos pelo Banco. Os títulos adquiridos possuem laudos periciais jurídicos e contábil, que suportam os 
registros contábeis e compõem a análise interna atrelada, sobretudo a questões processuais e avaliação de risco do cedente, 
para a aquisição e definição do preço. O valor presente contábil apresentado pelo custo amortizado, e está calculado com 
base no preço de aquisição, acrescido da apropriação mensal de renda relativa a correção objeto da ação, descontando 
o deságio, bem como dos índices de atualização monetária e demais encargos legais, de acordo com a legislação vigente 
aplicável ao caso.
b) Por vencimento: Individual e Consolidado

2020
A vencer Vencidos Total

Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 167.946 5,0 14.453 68,4 182.399 5,4
De 3 a 12 meses 333.712 10,0 6.432 30,5 340.144 10,1
De 1 a 3 anos 300.744 9,0 239 1,1 300.983 9,0
De 3 a 5 anos 187.417 5,6 - - 187.417 5,6
De 5 a 15 anos 2.348.410 70,4 - - 2.348.410 69,9
Total 3.338.228 100 21.125 100 3.359.353 100

Individual e Consolidado
2019

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 186.488 13,9 35.988 88,90 222.476 16,1
De 3 a 12 meses 241.363 18,0 4.362 10,78 245.725 17,8
De 1 a 3 anos 282.664 21,1 129 0,32 282.793 20,5
De 3 a 5 anos 104.779 7,8 - - 104.779 7,6
De 5 a 15 anos 523.187 39,1 - - 523.187 38,0
Total 1.338.482 100 40.479 100 1.378.961 100
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Individual e Consolidado
2020 2019

Nível A vencer Vencidos Total Provisão A vencer Vencidos Total Provisão
AA 2.049.334 - 2.049.334 - 495.652 - 495.652 -
A 842.557 2.741 845.297 4.226 552.697 23.948 576.645 2.883
B 298.663 3.397 302.060 3.021 121.414 8.104 129.518 1.295
C 78.778 3.157 81.936 2.458 96.841 966 97.807 2.934
D 19.207 1.909 21.116 2.112 43.581 4.145 47.726 4.773
E 16.089 2.170 18.259 5.478 20.696 1.026 21.722 6.517
F 23.361 4.198 27.559 13.780 3.043 450 3.493 1.746
G 3.961 766 4.727 3.309 893 317 1.210 847
H 6.277 2.787 9.064 8.926 3.665 1.523 5.188 5.187
Total 3.338.228 21.125 3.359.353 43.310 1.338.482 40.479 1.378.961 26.183
d) Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme Resolução 
nº 2.682/99:

Individual e Consolidado
Descrição 2020 2019
Saldo inicial 26.183 38.377
Constituição/reversão 18.343 (4.297)
Baixas para prejuízo (1.216) (7.897)
Saldo final 43.310 26.183
e) Recuperação de crédito No exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foram recuperados créditos anteriormente 
baixados como prejuízo no montante de R$ 4.069 (R$ 8.893 no exercício findo em 31 de Dezembro de 2019). f) Rene-
gociação de contratos. Em 31 de Dezembro de 2020 existiam contratos renegociados no valor de R$ 92.603 (R$ 35.375 
em 31 de Dezembro de 2019). Para estes contratos foram atribuídos os mesmos ratings das operações anteriormente às 
renegociações.
9. CARTEIRA DE CÂMBIO Individual e Consolidado

Outros Créditos Outras Obrigações
2020 2019 2020 2019

Câmbio comprado a liquidar 27.071 17.625 - -
Câmbio vendido a liquidar - - 38.017 31.115
Total 27.071 17.625 38.017 31.115
10. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS. a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Individual
2020 2019

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 145 - 145 95 - 95
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 840 - 840 549 - 549
Adiantamento por conta de imobilizações 17 - 17 - - -
Devedores diversos - País e exterior (1) 496.943 - 496.943 89.029 - 89.029
Total 497.945 - 497.945 89.673 - 89.673

Consolidado
2020 2019

Curto prazo Longo prazo Total Curto prazo Longo prazo Total
Adiantamentos e antecipações salariais 214 - 214 117 - 117
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 853 - 853 560 - 560
Adiantamento por conta de imobilizações 17 - 17 - - -
Devedores diversos - País e exterior (1) 500.307 - 500.307 89.056 - 89.056
Total 501.391 - 501.391 89.733 - 89.733
(1) O saldo da conta é composto prioritariamente por valores a receber de vendas de ativos, que possuem como prazo de 
liquidação no 1º Semestre de 2021. b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social, estavam compostos 
como segue:

Individual
2020 2019

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 21.246 16.996 38.242 28.747 17.247 45.994
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 17.903 14.322 32.225 27.577 16.547 44.124
Total 39.149 31.318 70.467 56.324 33.794 90.118

Consolidado
2020 2019

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 21.246 16.996 38.242 28.747 17.247 45.994
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 24.227 18.117 42.344 32.110 19.267 51.377
Total 45.473 35.113 80.586 60.857 36.514 97.371

Individual
2020 2019

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 7.047 5.638 12.685 14.886 8.932 23.818
Total 7.047 5.638 12.685 14.886 8.932 23.818

Consolidado
2020 2019

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 7.117 5.693 12.810 14.886 8.932 23.818
Total 7.117 5.693 12.810 14.886 8.932 23.818
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas Individual Consolidado
Créditos tributários 2020 2019 2020 2019
Saldo inicial 90.118 120.175 97.371 126.357
Constituição - - (16.785) -
Reversão (19.651) (30.057) - (28.986)
Saldo final 70.467 90.118 80.586 97.371

Individual Consolidado
Obrigações fiscais diferidas 2020 2019 2020 2019
Saldo inicial 23.818 29.065 23.818 29.065
Constituição - - - -
Reversão (11.008) (5.247) (11.008) (5.247)
Saldo final 12.810 23.818 12.810 23.818
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas 2020

Consolidado
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 6.935 4.969 11.904
De 1 a 2 anos 8.812 6.365 15.177
De 2 a 3 anos 7.481 5.985 13.466
De 3 a 4 anos 12.050 9.640 21.690
De 4 a 5 anos 2.050 1.640 3.690
De 5 a 10 anos 8.145 6.514 14.659
Total 45.473 35.113 80.586

2020
Consolidado

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 383 306 689
De 1 a 2 anos 612 488 1.100
De 2 a 3 anos 688 549 1.237
De 3 a 4 anos 2.024 1.615 3.639
De 4 a 5 anos 688 549 1.237
De 5 a 10 anos 2.730 2.178 4.908
Total 7.125 5.685 12.810
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11. INVESTIMENTOS. a) Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP
2020

Máxima S/A Corretora 
de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima  
Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora de  

Créditos Financeiros S/A
Segpar  

Participações S/A Total
Participação - % 100 100 100 80
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 25.800.000 11.523.474
Capital social 33.588 1.950 25.800 77.086
Patrimônio líquido 19.793 10.367 6.823 62.192
Resultado líquido do exercício (5.391) 14.914 (3.454) 14.894 20.963
Valor do investimento 21.075 10.367 6.823 61.669 99.934
Resultado de participação
 em controladas (5.391) 14.914 (3.454) (1.731) 4.338

2019
Máxima S/A Corretora 

de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários

Máxima 
 Patrimonial 

Ltda.

Máximainvest  
Securitizadora de  

Créditos Financeiros S/A Total
Participação - % 100 100 100
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 19.300.000
Capital social 29.410 4.214 5.354
Patrimônio líquido 25.184 5.453 3.777
Resultado líquido do exercício (4.350) 1.393 (3.178) (6.135)
Valor do investimento 25.184 5.453 3.777 34.414
Resultado de participação em controladas (4.350) 1.393 (3.178) (6.135)
Em 31 de dezembro de 2020, o Banco encontra-se processo de aquisição de licença de Banco de Investimento que está 
em analise no BACEN.
12. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL. 
a) Imobilizado de uso 2020

Individual Consolidado
Depreciação

Custo
Depreciação Valor

Custo
Depreciação Valor

Anual - % Acumulada Líquido Acumulada Líquido
Instalações 10 2.885 (485) 2.400 2.885 (485) 2.400
Móveis e equipamentos de uso 10 2.215 (505) 1.710 2.215 (505) 1.710
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 186 (11) 175 186 (11) 175
Sistema de comunicação 10 17 (8) 9 17 (8) 9
Direito de uso 10 10.846 (4.014) 6.832 10.846 (4.014) 6.832
Sistema de processamento de dados 20 840 (303) 537 840 (303) 537
Total 16.989 (5.326) 11.663 16.989 (5.326) 11.663

2019
Individual Consolidado

Depreciação
Custo

Depreciação Valor
Custo

Depreciação Valor
Anual - % Acumulada Líquido Acumulada Líquido

Instalações 10 1.648 (260) 1.388 1.648 (260) 1.387
Móveis e equipamentos de uso 10 1.840 (301) 1.539 1.840 (301) 1.539
Sistema de comunicação 10 10.642 (1.859) 8.783 10.642 (1.859) 8.783
Sistema de processamento de dados 20 768 (144) 624 768 (144) 624
Total 14.898 (2.564) 12.334 14.898 (2.564) 12.334
b) Intangível 2020 2019

Individual Consolidado Individual Consolidado
Intangível - - 36.035 36.035
Total - - 36.035 36.035
13. DEPÓSITOS

2020
Individual Consolidado

Depósitos
à vista

Depósitos
a prazo

Depósitos
interfinanceiros

Depósitos
à vista

Depósitos
a prazo

Depósitos
interfinanceiros

Sem vencimento 55.922 - - 54.305 - -
Até 30 dias - 128.034 - - 128.034 -
De 31 a 60 dias - 138.604 - - 138.604 -
De 61 a 90 dias - 132.020 - - 132.020 -
De 91 a 180 dias - 348.553 - - 348.553 -
De 181 a 360 dias - 322.006 - - 322.006 -
Acima de 360 dias - 3.354.053 - - 3.354.053 -
Total 55.922 4.423.270 - 54.305 4.423.270 -

2019
Individual Consolidado

Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos Depósitos
à vista a prazo interfinanceiros à vista a prazo interfinanceiros

Sem vencimento 38.611 - - 38.362 - -
Até 30 dias - 111.569 10.506 - 111.569 -
De 31 a 60 dias - 215.324 - - 215.324 -
De 61 a 90 dias - 37.716 - - 37.716 -
De 91 a 180 dias - 194.212 - - 194.212 -
De 181 a 360 dias - 638.809 - - 638.809 -
Acima de 360 dias - 1.369.265 - - 1.369.265 -
Total 38.611 2.566.894 10.506 38.362 2.566.894 -
14. CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019

Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro 176.662 249.017 176.662 249.017
Carteira de Terceiros
LFT - Letras financeiras do tesouro - 5.002 - 5.002
NTN - Notas do tesouro nacional 104.243 - 104.243 -
Total 280.905 254.019 280.905 254.019
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias 2020

Individual Consolidado
Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Impostos e Contribuições Sobre Lucros 23.861 - 23.861 27.183 - 27.183
Impostos e Contribuições Sobre
Serviços de Terceiros 1.236 - 1.236 2.278 - 2.278
Impostos e Contribuições Sobre Salários 3.344 - 3.344 3.504 - 3.504
Outros 9.964 - 9.964 11.046 - 11.046
Impostos e Contribuições Diferidos 12.685 - 12.685 12.810 - 12.810
Total 51.091 - 51.091 56.822 - 56.822

2019
Individual Consolidado

Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Impostos e contribuições sobre lucros - - - 4.359 - 4.359
Impostos e contribuições sobre
Serviços de terceiros 1.026 - 1.026 1.084 - 1.084
Impostos e contribuições sobre salários 2.787 - 2.787 2.950 - 2.950
Outros 4.813 - 4.813 4.815 - 4.815
Impostos e contribuições diferidos 23.818 - 23.818 23.818 - 23.818
Total 32.443 - 32.443 37.027 - 37.027
b) Diversas 2020

Individual Consolidado
Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Obrigações por transações de pagamento 226 - 226 226 - 226
Obrigações venda e transferência de ativos financeiros 967 8.152 9.119 967 8.152 9.119
Provisão despesas de pessoal 4.493 - 4.493 4.659 - 4.659
Outras provisões 6.645 - 6.645 6.687 - 6.687
Outros pagamentos 519 - 519 519 - 519
Provisão passivos contingentes - 4.493 4.493 - 6.824 6.824
Credores diversos - país 107.927 - 107.927 123.360 - 123.360
Instrumentos de dívida elegiveis a capital - 53.367 53.367 - 53.367 53.367
Total 120.778 66.012 186.790 136.418 68.343 204.761

2019
Individual Consolidado

Curto Longo Curto Longo
Prazo Prazo Total Prazo Prazo Total

Obrigações venda e transferência de ativos financeiros 2.508 7.964 10.472 2.508 7.964 10.472
Provisão despesas de pessoal 3.941 - 3.941 4.004 - 4.004
Outras provisões 2.946 - 2.946 2.946 - 2.946
Outros pagamentos 1.297 - 1.297 1.297 - 1.297
Provisão passivos contingentes - 11.945 11.945 - 11.945 11.945
Credores diversos - país 16.433 - 16.433 16.482 - 16.482
Instrumentos de dívida elegiveis a capital - 52.975 52.975 - 52.975 52.975
Total 27.126 72.884 100.010 27.238 72.884 100.121
16. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS. a) Ativos contin-
gentes. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, não existiam ativos contingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenci-
árias. Em 31 de dezembro 2020 e 2019, não existiam obrigações legais. c) Contingências. Classificadas como prováveis são 
regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 de 2019 totalizam:

Individual Consolidado
Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Contingências trabalhistas 2.968 2.179 1.485 2.653 2.968 2.179 2.179 4.123
Contingências fiscais 133 8.000 315 4.669 133 8.000 918 5.892
Contingências cíveis 1.261 1.766 1.347 1.826 1.261 1.766 4.037 6.045
Outras Contingências 133 - - - 2.463 - - -
Total 4.494 11.945 3.147 9.148 6.824 11.945 7.134 16.060

d) Movimentação das provisões passivas:
Consolidado

2020 2019
Trabalhistas Fiscais Cíveis Outras Total Trabalhistas Fiscais Cíveis Outras Total

Saldo inicial 2.179 8.000 1.766 - 11.945 1.405 8.198 1.518 - 11.121
Constituição (reversão) 789 (7.868) (506) 2.463 (5.121) 774 (198) 248 - 824
Saldo final 2.968 133 1.261 2.463 6.824 2.179 8.000 1.766 - 11.945
e) Principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis:

Individual
2020 2019

Trabalhistas 4.240 516
Fiscais 67.814 45.178
Civeis 75.169 57.286
Saldo final 147.223 102.980
17. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

Individual e Consolidado
2020

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 14.867 154.219 83.583 - - 252.668
Total 14.867 154.219 83.583 - - 252.668

Individual e Consolidado
2019

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 15 anos Total
Letras de crédito imobiliário 10.366 12.432 303.447 10.119 - 336.364
Letras de crédito agrícola 2.994 25.373 - - - 28.367
Total 13.360 37.805 303.447 10.119 - 364.731
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 31 de dezembro de 2020 o capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 320.425 mil e está dividido no total de 61.979.478 ações nominativas, divididas em 
42.054.190 ações ordinárias e 19.625.288 ações preferenciais todas sem valor nominal. O detalhamento da composição 
do capital da Instituição, homologado pelo Banco Central do Brasil – BACEN, encontra-se descrito na nota explicativa 2.  
b) Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros do Banco Máxima é composta por reserva legal e reserva estatutária. O 
saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social do Banco Máxima, e qualquer excedente deve ser capi-
talizado ou distribuído como dividendo. O Banco Máxima não possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos 
da Lei nº 11.638/07, o Banco Máxima deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal. A 
reserva legal não poderá exceder 20% do capital integralizado do Banco Máxima. Reserva estatutária - Nos termos da Lei nº 
11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a 
ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para 
tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o capital próprio. Aos 
acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação societária, 
sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.
19. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
a) Despesas tributárias Individual Consolidado

2020 2019 2020 2019
ISS 344 300 1.541 390
COFINS 26.466 14.119 27.354 14.211
PIS 4.301 2.294 4.481 2.309
Outras 9.333 6.728 13.759 7.127
Total 40.445 23.442 47.134 24.037
20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido:

Individual Consolidado
2020 2019 2020 2019

Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição social (CSLL)
e deduzidos as participações no resultado 105.147 43.374 103.530 40.557

Lucro/Prejuízo antes da tributação 105.147 43.374 103.530 40.557
Alíquota vigente (Nota 4q) 45% 40% 45% 40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo com a alíquota vigente (47.316) (17.350) (46.589) (16.223)
Diferenças permanentes 12.856 (9.499) 13.169 (8.715)
Outros ajustes 12.856 (9.499) 13.169 (8.715)
Imposto de renda e contribuição social (34.460) (26.849) (33.420) (24.938)
21. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS. Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes rela-
cionadas, basicamente com as empresas discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de 
mercado, vigentes nas respectivas datas e condições de mercado e estão representadas por: 

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
2020 2019 2020 2019

Banco Máxima S.A
Máxima S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (1.158) (10.745) (101) (6)
Depósitos à vista (1.158) (239) - -
Depósito interfinanceiro - (10.506) (101) (6)
Máximainvest Cia. Securitizadora de Créditos financeiros S.A (36) (10) - -
Depósitos à vista (36) (10) - -
Segpar Participações S/A (80.258) - - -
Depósitos à vista (423) - - -
Dividendos (79.835) - - -
Invest Capitalização S/A (29) (19) - -
Depósitos à vista (29) (19) - -
Investprev Seguradora S/A (13) (18) - -
Depósitos à vista (13) (18) - -
Investprev Seguros e Previdência S/A (22) (22) - -
Depósitos à vista (22) (22) - -
22. GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL. a) Introdução e visão geral. O Banco Máxima está exposto aos riscos de crédito, 
mercado, liquidez e operacional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela Alta Admi-
nistração da Instituição. Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco Máxima 
está de acordo com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de mercado. O controle dos riscos 
de crédito, mercado, liquidez, operacional e subscrição é realizado de forma centralizada, visando a assegurar que os ris-
cos sejam administrados de acordo com o apetite de risco, as políticas e os procedimentos estabelecidos. O objetivo do 
controle centralizado é prover ao Conselho e aos Executivos uma visão global das exposições do Banco Máxima, de forma 
a otimizar e agilizar as decisões corporativas. b) Risco de crédito. Definição. Risco de crédito é a exposição a perdas no 
caso de inadimplência total ou parcial das contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras com o Banco Má-
xima. O gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento 
de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a eficácia da política de crédito. Gerenciamento 
do risco de crédito. Atribuições: • Desenvolver e manter a classificação de risco do Banco Máxima para categorizar as 
exposições de acordo com o grau de risco de perda financeira enfrentada e focar o gerenciamento nos riscos inerentes. 
O sistema de classificação de risco é usado para determinar exposições de crédito. A estrutura de classificação de risco 
atual inclui graus de risco de crédito e a disponibilidade de garantias ou outra ferramenta para mitigar o risco de crédito.  
• Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas especializadas para promover as melhores práticas, por todo o Banco 
Máxima, no gerenciamento do risco de crédito. Análise e concessão de crédito: • Avaliar os riscos envolvidos nas operações 
e a capacidade dos clientes em liquidar suas obrigações nas condições contratadas. • Formular Políticas de Crédito em con-
junto com todas as unidades do Banco Máxima, incluindo exigências de garantia, avaliação de crédito, classificação de risco e 
apresentação de relatórios, procedimentos legais e documentais, assim como cumprimento com exigências normativas e es-
tatutárias. • Estabelecer a estrutura para aprovação e renovação de linhas de Crédito. Os limites são definidos e aprovados 
pelo Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco de Crédito. A área de crédito avalia toda a exposição de crédito em excesso 
aos limites estabelecidos, antes que as linhas de crédito sejam liberadas para os clientes pela unidade de negócios em ques-
tão. As renovações e revisões das linhas de crédito estão sujeitas ao mesmo processo de revisão. • Limitar concentrações 
de exposição por contrapartes, áreas geográficas e setores da economia e por faixas de classificação de crédito, liquidez de 
mercado e país. Controles e gestão de riscos de crédito: • Atuar de maneira preventiva no monitoramento dos clientes ativos 
visando antecipar movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam risco de crédito, dar suporte às 
decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que permitam aos Comitês de Crédito e Executivo acompanhar o cum-
primento do Planejamento Estratégico do Banco Máxima. c) Risco de liquidez. Definição. O risco de liquidez está associado 
às obrigações decorrentes dos seus passivos financeiros. Gestão de risco de liquidez. A gestão de liquidez visa precaver o 
Banco Máxima de possíveis movimentos de mercado que gerem problemas de liquidez. Nesse sentido, o Banco Máxima 
monitora suas carteiras no que tange aos prazos, volumes e liquidez de seus ativos. É efetuado um controle diário através 
de relatórios onde se monitoram os seguintes itens : • O descasamento de vencimentos entre os fluxos de pagamentos e 
recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes e dos depósitos com liquidez diária. d) Risco de 
mercado. Definição. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias em função de flutuações de variáveis 
que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações de variáveis financeiras, como preços de 
insumos e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e taxas de câmbio, geram potencial de perda para praticamente 
todas as empresas e, portanto, representam fatores de risco financeiro. Os riscos de mercado podem ser classificados em 
diferentes modalidades, como o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de commodities e preço de ações. Cada 
modalidade representa o risco de ocorrerem perdas em função de oscilações na variação em sua respectiva variável. Gestão 
de risco de mercado. A gestão do risco de mercado é feita de forma centralizada e tem como responsabilidade principal mo-
nitorar e analisar o risco de mercado oriundo das posições assumidas pelo Banco Máxima vis a vis o apetite ao risco definido 
pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração. A gestão de risco de mercado é efetuada diariamente pela área de 
Risco. e) Índice de Basiléia. O Banco em 31 de dezembro de 2020, atingiu o índice de 10,62% (10,82% em 31 de dezembro 
de 2019), calculado a partir do “Consolidado Prudencial”. Em 31/03/2020, o Banco Máxima publicou suas Demonstrações 
Financeiras de 31 de dezembro de 2019, com o indice de basileia de 11,76%, que após revisão foi observado a necessidade 
de ajuste prudencial, apurando o indice para 10,82%. O Banco não sofreu nenhuma modificação patrimonial e de resultado, 
mantendo o indice de Basileia dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação vigente.

Consolidado Prudencial
dez/20

Patrimônio de Referência 269.108
Rwa (Risk weighted assets) 2.533.660
Índice de Basileia 10,62%
f) Índice de Imobilização. De acordo com a Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permitido é de 50%. 
Em 31 de dezembro de 2020, o índice de imobilização foi de 31,47% (7,52% em 31 de dezembro de 2019).
23. OUTROS ASSUNTOS. A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia em relação ao novo 
Coronavírus (Covid-19), o Banco Máxima 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, mantendo plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrativas e 
comerciais, com agilidade e flexibilidade. Também manteve monitoramento tempestivo da qualidade de crédito e situação fi-
nanceira dos clientes por meio do Comitê Estratégico com os membros do Comitê Executivo, tendo como principais pontos 
de discussão: (i) liquidez e captação, focando na análise dos prazos; (ii) análise da carteira de crédito, mapeando as possíveis 
interrupções nos repasses dos entes federados; (iii) capital, com simulações periódicas da Basileia.

ASSINATURAS
A DIRETORIA

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

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos acionistas do Banco Máxima S.A. e suas controladas.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco Máxima S.A. (Banco) e suas con-
troladas, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco 
Máxima 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco 
Máxima 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
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 ao Banco, 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.
Ênfase. Crédito tributário. Chamamos a atenção para a nota explicativa 10(b), onde estão apresentados créditos tributários 
oriundos de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias nos montantes de R$32.225 
mil e R$ 42.344 mil correspondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado, respectivamente. Tais créditos 
foram reconhecidos tendo como base projeções financeiras e planos de negócios atuais aprovados pela Administração do 
Banco, incluindo estudos da conjuntura atual e cenários futuros de premissas utilizadas na elaboração das referidas proje-
ções. A realização destes créditos tributários considera a materialização dessas projeções e planos de negócios aprovados 

pela Administração do Banco. Tais créditos foram reconhecidos tendo como base normativa a Resolução CMN nº 3.059/02, 
no que tange ao histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social, uma vez que 
o Banco sofreu modificações de controle acionário durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Investimentos. Chamamos a atenção para a nota explicativa 11, onde o Banco informa a aquisição de controle através da 
participação no capital social da companhia Segpar Participações S.A. no 1º semestre de 2020, holding no capital social de 
sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. A aquisição de até 93% do capital 
da holding foi autorizada pelo Banco Central do Brasil em 25/05/2020 através do Ofício 10367/2020‒BCB/DEORF/GTR-
JA e deferida em 29/06/2020, através da Carta Homologatória Eletrônica Nº 8/2020/SUSEP. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor. 
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, 
obtido antes da data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esses relatórios. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabi-
lidade é a de ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de 
forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos a 
comunicar esse fato.
Responsabilidade 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 conso-
lidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras individuais e consolidadas 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 o Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais 
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e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do 
Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, 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 brasi-
leiras 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, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada 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 empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ra-

zoabilidade 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 capa-
cidade de continuidade operacional da empresa. 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 Empresa a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive 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. 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, consi-
deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
UHY BENDORAYTES & CIA.

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

Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS (continuação)

Aeroportos: maior uso de cibersegurança, 
gerenciamento de ocupação e biometria
O mercado global 

de segurança de 
aeroportos ultra-

passou US$ 10 bilhões em 
2019, de acordo com rela-
tório da Fortune Business 
Insights, e os investimentos 
se mostram cada vez mais 
necessários. As normas de 
segurança foram sendo re-
desenhadas e aprimoradas 
ao longo dos anos, de acor-
do com a evolução do setor 
e com novas ameaças.

Na década de 1970, uma 
das grandes preocupações 
era o sequestro de aero-
naves. Em 2001, o 11 de 
setembro fez com que o 
terrorismo se tornasse prio-
ridade na segurança dos ae-
roportos. Hoje, o distancia-
mento social imposto pela 
pandemia e a ciberseguran-
ça estão entre os principais 
pontos de atenção para os 
administradores aeroportu-
ários.

Depois de realizar aná-
lises de mercado e reuni-
ões com diversos players, a 
Genetec, fornecedora líder 
de tecnologia de soluções 
unificadas de segurança, se-
gurança pública, operações 
e inteligência de negócios, 
preparou um documento 
que aponta as principais 
tendências em segurança do 
setor, que vive um momen-

to muito desafiador com a 
pandemia da Covid-19.

“Aeroportos são locais de 
grande fluxo de passageiros, 
com vários pontos de entra-
da e saída, o que, por si só, 
é um desafio. O controle 
de acesso às áreas restritas 
e a identificação de pessoas 
sempre foram pontos es-
senciais na segurança. Há 
algum tempo, temos apon-
tado como a transforma-
ção digital está impactando 
nesse processo e constata-
mos que, neste momento, 
as tendências do mercado 
são buscar mais eficiência 
nos processos de automa-
ção e autoatendimento, in-
vestir no uso de biometria 
e tecnologias sem contato, 
além de gerenciar o fluxo 
de pessoas”, explica Fabio 
Juvenal Ferreira, gerente da 
Vertical de Cidades e Infra-
estruturas da Genetec. Isso 
mostra que cada vez mais as 
soluções de segurança inte-
gradas, além de mitigar os 
riscos físicos, contribuirão 
para uma melhor experiên-
cia para os passageiros

A Genetec acredita que a 
tecnologia touchless, embora 
cara para implementar, é o 
futuro das viagens. Check-
ins e embarques com lei-
tores biométricos, recursos 
de reconhecimento facial e 

documentos virtuais estão 
sendo testados ou gradu-
almente implantados em 
diferentes aeroportos para 
proporcionar uma jornada 
com menos contato para os 
passageiros, algo essencial 
para a retomada do setor 
em um mundo de rígidas 
regras sanitárias.

As soluções da Genetec 
estão presentes em diversos 
aeroportos pelo mundo, 27 
deles na América Latina e 
17 só no Brasil. Entre eles, 
o recém-renovado Floripa 
Airport, o BH Airport - um 
dos maiores em termos de 
conexões no Brasil - e o 
RioGaleão, além da imple-
mentação em Congonhas, 
que deverá ser concluída 
em breve. Isto significa im-
pacto anual no embarque 
de 90 milhões de passagei-
ros anualmente, somente 
no Brasil.

Ao estudar os dados do 
setor e preparar seu relató-
rio de tendências, a Genetec 
identificou pontos de aten-
ção específicos para dife-
rentes regiões. “Na América 
Latina, além dessas ques-
tões mencionadas, vemos 
que é muito importante o 
controle de perímetro, ou 
seja, monitoramento de to-
do o entorno do aeroporto, 
que normalmente são áreas 

de pouca circulação de pes-
soas e pouca iluminação, o 
que favorece roubos, inclu-
sive de cargas”, completa 
Ferreira.

As soluções da Genetec 
também atendem a uma 
das principais necessidades 
do mercado de tecnologia 
- a cibersegurança. “Isso 
porque sabemos que para 
oferecer segurança física 
é preciso total atenção aos 
ataques virtuais, cada vez 
mais constantes, o que nos 
faz trabalhar para oferecer 
a maior proteção possível 
em termos de ciberseguran-
ça, especialmente levando 
em conta a responsabiliade 
imposta aos operadores no 
âmbito da LGPD”, detalha 
Ferreira.

O Sistema da Genetec 
aponta, por exemplo, quan-
do um equipamento precisa 
de atualização de firmware 
e é o único no mundo que 
possui certificação de acor-
do com o padrão UL 2900, 
nível 3. “Neste sentido, 
todos os nossos parceiros 
tecnológicos devem possuir 
o mesmo padrão de enga-
jamento, haja vista que os 
custos de um vazamento 
de dados podem ser infini-
tamente maiores que o in-
vestimento em segurança”, 
ressalta Ferreira.

Crescimento no pós-Covid.

A indústria da aviação 
vem sofrendo desde 2020 
com a redução do fluxo de 
passageiros, os custos da 
força de trabalho e a queda 
nas receitas. Foi uma mu-
dança repentina e radical 
nas operações. De acordo 
com a ACI World, o trá-
fego global de passageiros 
havia caído a uma taxa sem 
precedentes de -94,4% em 
abril de 2020 consideran-
do o período de um ano. 
Os aeroportos agora lidam 
com incertezas e o desafio 
de tomar decisões urgentes, 
a fim de voltar à rota da for-
ma mais rápida e tranquila 
possível.

Mesmo assim, com o 
controle da pandemia, as 
projeções para o setor são 
de crescimento do tráfego 
aéreo e, consequentemen-
te, do número de pessoas 
circulando nos aeroportos. 
O gerenciamento de ocupa-
ção e o controle do fluxo de 
pessoas já vinha se tornan-
do cada vez mais impor-
tante, até para evitar a for-
mação de filas e melhorar a 
experiência do passageiro. 
“Agora, com as questões 
sanitárias em mente, isso se 
torna algo essencial. Por is-
so, é necessário que os aero-

portos tenham não apenas 
bons equipamentos, mas 
pessoal muito bem treinado 
e uma solução que receba 
imagens e dados e entregue 
informações inteligentes”, 
diz o gerente da Genetec.

A Genetec ainda é pio-
neira em permitir a uni-
ficação da segurança de 
forma totalmente integra-
da com a AODB (Airport 
Operations Data Base), 
que permite ainda geren-
ciar múltiplos eventos por 
intermédio da correlação 
entre os dados de seguran-
ça e os dados operacionais 
do aeroporto.

A partir do Security Cen-
ter, uma plataforma unifi-
cada e amigável de gestão 
da segurança, a Genetec 
entrega soluções integradas 
de videomonitoramento, 
controle de acesso e leitura 
de placas, interligadas tam-
bém com os sistemas de 
gestão dos aeroportos. Ao 
centralizar as informações 
e apresentá-las de forma 
estratégica, a plataforma 
permite uma tomada de de-
cisão mais rápida e assertiva 
em situações das mais sim-
ples às mais complexas, co-
mo a formação de filas no 
check-in, um roubo ou até 
mesmo uma tentativa de in-
vasão à pista.

IGP-M: aluguéis poderão ser reajustados em 31,10%
O valor do aluguel re-

sidencial de contratos em 
andamento, com aniversá-
rio em abril e correção pelo 
Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), medido 
pela Fundação Getúlio Var-
gas, poderá ser reajustado 
em 31,10%. Esse é o maior 
percentual de reajuste dos 
últimos 18 anos. Em maio 
de 2003, o IGP-M foi de 
31,53%.

Com alta de 2,94% em 
março, fecha-se o compor-
tamento dos preços no pe-
ríodo de 12 meses compre-
endido entre abril de 2020 e 
março de 2021. 

Por ser divulgado den-
tro do mês de referência, o 
IGP-M é um dos principais 
indicadores utilizado para 
reajuste do contrato de lo-
cação.

Com o resultado de 
2,94% em março, o índice 
acumula alta de 8,26% no 
ano e de 31,10% em 12 me-

ses. Em março de 2020, o 
índice havia subido 1,24% 
e acumulava alta de 6,81% 
em 12 meses.   

Segundo o coordenador 
dos Índices de Preços, An-
dré Braz, “todos os índices 
componentes do IGP-M re-
gistraram aceleração. No ín-
dice ao produtor, os aumen-
tos recentes dos preços das 
matérias-primas continuam 
a influenciar a aceleração de 
bens intermediários (4,67% 
para 6,33%) e de bens fi-
nais (1,25% para 2,50%). 
Além disso, os aumentos 
dos combustíveis também 
contribuíram para o avanço 
da inflação ao produtor e ao 
consumidor. Na construção 
civil, os materiais para a 
construção seguem em ace-
leração impulsionados pela 
alta dos preços dos insumos 
básicos”.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) su-
biu 3,56% em março, an-

te 3,28% em fevereiro. Na 
análise por estágios de pro-
cessamento, a taxa do gru-
po Bens Finais subiu 2,50% 
em março. No mês anterior, 
o índice havia registrado 
taxa de 1,25%. A principal 
contribuição para este re-
sultado partiu do subgrupo 
alimentos processados, cuja 
taxa passou de -0,86% para 
0,72%, no mesmo período. 
O índice relativo a Bens 
Finais (ex), que exclui os 
subgrupos alimentos in na-
tura e combustíveis para o 
consumo, subiu 1,28% em 
março, ante 0,75% no mês 
anterior.

A taxa do grupo Bens 
Intermediários passou de 
4,67% em fevereiro para 
6,33% em março. O prin-
cipal responsável por este 
movimento foi o subgrupo 
combustíveis e lubrificantes 
para a produção, cujo per-
centual passou de 6,77% 
para 18,33%. O índice de 

Bens Intermediários (ex), 
obtido após a exclusão do 
subgrupo combustíveis e 
lubrificantes para a produ-
ção, subiu 4,65% em março, 
contra 4,38% em fevereiro.

O estágio das Matérias-
Primas Brutas variou 2,11% 
em março, após subir 
3,72% em fevereiro. Con-
tribuíram para o recuo da 
taxa do grupo os seguin-
tes itens: bovinos (9,86% 
para 1,40%), soja em grão 
(5,41% para 1,93%) e mi-
lho em grão (6,14% para 
2,66%). Em sentido oposto, 
destacam-se os itens suínos 
(-8,32% para 4,94%), aves 
(-0,05% para 4,14%) e la-
ranja (-5,29% para -2,18%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) su-
biu 0,98% em março, ante 
0,35% em fevereiro. Quatro 
das oito classes de despe-
sa componentes do índice 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação. A 

principal contribuição par-
tiu do grupo Transportes 
(1,45% para 3,97%). Nesta 
classe de despesa, vale citar 
o comportamento do item 
gasolina, cuja taxa passou 
de 4,42% em fevereiro para 
11,33% em março. 

Também apresentaram 
acréscimo em suas taxas de 
variação os grupos Habita-
ção (-0,29% para 0,53%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,18% para 0,41%) e Ves-
tuário (-0,33% para 0,18%). 
Nestas classes de despesa, 
vale mencionar os seguintes 
itens: tarifa de eletricidade 
residencial (-3,03% para 
0,31%), artigos de higiene 
e cuidado pessoal (-0,42% 
para 0,61%) e acessórios 
do vestuário (-1,78% para 
1,34%).

Em contrapartida, os 
grupos Educação, Leitu-
ra e Recreação (0,78% pa-
ra 0,02%), Alimentação 
(0,18% para 0,10%), Co-

municação (0,00% para 
-0,10%) e Despesas Diver-
sas (0,23% para 0,21%) re-
gistraram decréscimo em 
suas taxas de variação. Nes-
tas classes de despesa, des-
tacam-se os seguintes itens: 
cursos formais (2,41% para 
0,00%), hortaliças e legu-
mes (-1,77% para -3,70%), 
combo de telefonia, inter-
net e TV por assinatura 
(0,15% para -0,13%) e ser-
viço religioso e funerário 
(0,44% para 0,08%).

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) subiu 2,00% em 
março, ante 1,07% no mês 
anterior. Os três grupos 
componentes do INCC 
registraram as seguintes 
variações na passagem de 
fevereiro para março: Ma-
teriais e Equipamentos 
(2,39% para 4,44%), Ser-
viços (1,05% para 0,69%) 
e Mão de Obra (0,03% pa-
ra 0,28%).
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