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Presidente interino da Alerj se
reuniu com governador. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Trajetória embalada de muito sucesso
de público, de venda e de crítica.
Por Paulo Alonso, página 2

Pedido foi feito por deputado de Goiás
porque presidente não usou máscara.
Por Bayard Boiteux, página 3

Gage Skidmore

Contribuinte
pode ganhar e
não levar fim do
ICMS no PIS
A tese tributária da década, sob
julgamento no Superior Tribunal
Federal (STF) desde 2017, pode
ter um desfecho em 29 de abril,
data para quando está pautada
sessão plenária para o tema. A polêmica gira em torno da cobrança
do ICMS na base de cálculo do
PIS e da Cofins.
Em 2017, em sessão plenária, o
STF definiu que o ICMS não deve
fazer parte da base de cálculo das
contribuições PIS e Cofins, explica Eduardo Natal, advogado tributarista, sócio do escritório Natal
& Manssur, membro da Academia
Brasileira de Direito Tributário e
da Associação Internacional de
Advogados.
O julgamento do dia 29 será
sobre modulação temporal dos
efeitos da decisão e o esclarecimento sobre a forma de exclusão
do ICMS. “Existe o risco de que
o contribuinte ganhe e não leve,
pois, a depender da forma que for
fixada uma eventual modulação
temporal, pode ser que se restrinja
o direito dos contribuintes em reaver o que pagaram indevidamente antes do julgamento do STF”,
complementa o tributarista.

IAB considera
que a PEC
Emergencial é
inconstitucional
O Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB) firmou posição
favorável ao novo auxílio emergencial, mas contrária à Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
186/19, também chamada PEC
Emergencial, que foi promulgada
e transformada na Emenda Constitucional 109.
Em sessão ordinária virtual
nesta quarta-feira, o plenário do
IAB aprovou por unanimidade
o parecer da relatora Leila Maria
Bittencourt da Silva, da Comissão de Direito Constitucional. “A
PEC, que foi aprovada a toque de
caixa pelo Congresso Nacional, é
uma clara violação do arcabouço
constitucional”, afirmou a relatora.
De acordo com a relatora, a
PEC fundiu propostas enviadas
pelo Governo Federal ao Congresso, como, por exemplo, a que
se destina a reformular o Pacto
Federativo.

Biden pensa em dobrar imposto
sobre ganhos de capital
Taxa representaria guinada nos tributos dos EUA

O

presidente Joe Biden
pensa em dobrar o imposto sobre ganhos de
capital para indivíduos ricos, para
39,6%, divulgou nesta quinta-feira
a agência de notícias Bloomberg,
citando fontes familiarizadas com
a proposta. A taxa atual é de 20%.
Para ganhos acima de US$ 1
milhão, a alíquota, juntamente
com uma sobretaxa existente para
o programa de saúde Obamacre
(de 3,8%), alcançará um total de
43,4%.
Se concretizada, a proposta por
Biden representaria uma mudança

radical. De acordo com a Bloomberg, disposição de longa data
do código tributário impõe taxas
de retorno sobre o investimento
mais baixas do que sobre o trabalho. Biden fez campanha para
igualar os ganhos de capital e as
taxas de imposto de renda para indivíduos ricos.
O movimento vai na direção
proposta por economistas como o francês Thomas Piketty.
Ele defende restabelecer a progressividade de impostos ao
nível individual. Um imposto
global de 2% sobre as fortu-

nas superiores a € 10 milhões
renderia € 1 trilhão por ano, ou
1% do PIB global. Se o limite
for de € 2 milhões, seriam arrecadados 2% do PIB mundial,
ou mesmo 5% com uma taxa
progressiva para os bilionários,
explica o autor do best-seller O
capital no século XXI.
Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA, já comentou
também a proposta dos EUA para aumento da alíquota mínima
mundial sobre as grandes corporações, que iria para 21%. Nos
EUA, a taxa iria para 28%.

Desacreditado, Bolsonaro faz promessas na
Cúpula do Clima sem presidente dos EUA

A

saída do presidente dos
EUA, Joe Biden, após a
fala do presidente argentino, Alberto Fernández, durante
a reunião da Cúpula do Clima, não
ficando para ouvir o breve discurso de Jair Bolsonaro, é a imagem
que marca o distanciamento do
Brasil com o resto do mundo. A
vice-presidente norte-americana,
Kamala Harris, também não assistiu ao discurso do presidente
brasileiro.
Após a fala de Bolsonaro, o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu uma entrevista
em que garantiu que o governo
vai dobrar o orçamento deste
ano para ações de combate ao
desmatamento ilegal na Amazônia. Salles não citou, entretanto,
os valores, que, segundo ele, ainda estão pendentes na negocia-

ção do orçamento, dando razão
a quem cobra do governo brasileiro ações concretas.
Bolsonaro prometeu aos líderes
mundiais alcançar, até 2050, zero
emissões de gases de efeito estufa
no país, antecipando em dez anos
a sinalização anterior, prevista no
Acordo de Paris. Salles, na entrevista, afirmou que o governo desencadeará as ações de comando
e controle contra o desmatamento
ilegal a partir de 1º de maio.
Os Estados Unidos prometeram cortar as emissões de gases
de efeito estufa do país entre 50%
e 52% até 2030, em comparação
com os níveis de 2005. Com a
nova meta, espera induzir outros
grandes emissores a mostrarem
mais ambição no combate à mudança climática.
Na quarta-feira, a secretária do

Tesouro dos EUA, Janet Yellen,
disse que seu departamento adotará uma abordagem de “economia
como um todo” para enfrentar as
mudanças climáticas. “Especificamente, estamos empenhados em
direcionar o investimento público para áreas que possam facilitar
nossa transição para a meta zero
e fortalecer o funcionamento do
nosso sistema financeiro para que
os trabalhadores, investidores e
empresas possam aproveitar a
oportunidade que o combate às
mudanças climáticas apresenta”,
disse ela.
“Uma estimativa situou os investimentos incrementais necessários em mais de US$ 2,5 trilhões
apenas para os Estados Unidos.
O capital privado precisará preencher a maior parte dessa lacuna”,
disse Yellen. Página 3

Decisão do STF
tornará mais
difícil impedir
Lula em 2022
Por 7 votos a 2, o plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF)
formou maioria que mantém decisão da Segunda Turma que declarou o ex-juiz Sergio Moro parcial no julgamento da ação contra
o ex-presidente Lula sobre o triplex no Guarujá.
Um pedido de vista do ministro
Marco Aurélio adiou a finalização
do julgamento. O presidente do
STF, Luiz Fux, ainda não votou.
Os ministros ainda podem alterar
os votos.
O Supremo está decidindo se a
Segunda Turma poderia ter declarado Moro suspeito, após decisão
do ministro Edson Fachin que
declarou a incompetência do juízo da 13ª Vara da Justiça Federal
de Curitiba (PR) e anulou as ações
penais contra Lula.
Somente o ministro Luís Roberto Barroso acompanhou o
voto de Fachin até agora. Gilmar Mendes, Nunes Marques,
Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Rosa Weber mantiveram a decisão da Segunda
Turma.
No início da sessão, o STF definiu que cabe à Justiça Federal do
Distrito Federal julgar os processos contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva
relativos aos casos do triplex do
Guarujá, do sítio de Atibaia e do
Instituto Lula.
Com as duas decisões, fica mais
difícil a justiça acelerar os processos contra Lula antes das eleições
do ano que vem, já que os processos deverão voltar ao início.
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Dilemas, desafios e paradoxos da Covid-19
Por Josier Marques
Vilar e Hans
Fernando

P

arece ser consenso
que o mundo está
diante de um grande
dilema e um paradoxo para o
enfrentamento da atual pandemia e de novas crises sanitárias que sabidamente poderão (e deverão) surgir em um
futuro qualquer.
Os quase 3 milhões de
mortos em todo o mundo
decorrentes da Covid-19
nos obriga a um repensar
sobre nossos sistemas de
controle sanitário em todo
o planeta. Tomando como
exemplo os Estados Unidos, onde o governo, com

seu excesso de doses de
imunizantes, tem afirmado
que os braços americanos
serão os primeiros a serem
vacinados com “nossas”
vacinas, não cremos que o
mundo conseguirá sustentar essa tese de forma definitiva, se todos os países
ricos passarem a exercer
essa mesma regra, sob essa
mesma lógica. Mas a cruel
realidade é que somente dez
países, dos 193 existentes
no mundo, adquiriram 75%
da produção de vacinas de
2021.
O fato de os países ricos,
por possuírem recursos financeiros, poderem adquirir pelas leis de mercado
volumes grandes de vacinas

antes dos demais revela-se
um dilema e um paradoxo
sanitariamente insustentável.
Esses países não ficam
necessariamente protegidos, pois os agentes virais
circulando sem qualquer
restrição no resto do mundo, principalmente em sua
parcela mais pobre, leva às
inevitáveis mutações do vírus, colocando em risco toda a humanidade, independentemente de seu status de
riqueza ou de pobreza.
Este paradoxo obrigará
a Organização Mundial da
Saúde (OMS) a rever sua
atuação e exercer um novo
e importante papel na governança da saúde mundial.

Construir uma agenda para
uma nova ordem sanitária
mundial de forma colaborativa será o papel que a OMS
terá de assumir para enfrentar o atual (e futuro) dramático momento que estamos
vivendo. Será necessária que
a agência passe a exercer
a liderança e coordenação
global no enfrentamento a
futuros ataques microbiológicos que teremos inexoravelmente pela frente.
Daqui em diante, não
será mais possível que o
mundo, diante dos riscos
permanentes de novas pandemias e do surgimento
de desconhecidos agentes
virais, acredite que protegeremos nossas fronteiras

com detectores de metais
nos aeroportos ou deixando que o país onde tenha
surgido uma nova doença
resolva sozinho seu problema. As questões sanitárias
são globais e não existem limites geográficos para esses
invasores.
A globalização adotada
pelo mundo rompeu as barreiras econômicas, mas levou
junto as barreiras sanitárias,
e para estas não existem leis
protecionistas ou de mercado. O planeta, do ponto de
vista sanitário, não tem fronteiras ou barreiras.
Não dá mais, portanto,
para ficarmos indiferentes
à desgraça sanitária alheia.
Ou todos os países cola-

boram uns com outros, independentemente de suas
ideologias e governos, ou
estaremos sempre expostos
a novos ataques destrutivos
por micro-organismos que
sequer ainda conhecemos.
A construção conjunta
por todos os países, tendo como líder uma nova
OMS, de uma nova ordem
sanitária mundial é urgente
e a melhor alternativa para
o enfrentamento das futuras crises sanitárias que teremos inexoravelmente de
enfrentar.

constelação de estrelas, como Adriana Calcanhoto, Alcione, Ana Carolina, Claudia Leite, Daniela Mercury,
Fafá de Belém, Fernanda
Abreu, Ivete Sangalo, Luiza
Possi, Marina, Mart’nália,
Nana Caymmi, Paula Toller,
Rosemary, Sandy, Wanderléa, Zizi Possi, Hebe Camargo e Marilia Pera.
Aliás, Marília fez uma interpretação magistral, sendo
ovacionada pela plateia. Roberto foi considerado pela
revista Época um dos 100
brasileiros mais influentes
do ano.
Em 2011, a Beija-Flor foi
a grande campeã do carnaval carioca, com o enredo
A simplicidade de um rei, sobre a vida de Roberto Carlos. Com um desfile tecnicamente perfeito, a azul e
branco contou com todo
o carisma do Rei, que veio
no último carro alegórico e
levou a Marquês de Sapucaí
ao delírio.
Em setembro de 2018,
Roberto Carlos lançou o
CD Amor sín Limite, com
dez músicas inéditas em espanhol, quatro delas recém-compostas e seis versões
em espanhol de músicas
anteriormente gravadas em
português. Dentre as músicas do disco, Que Yo Te Vea,
Esa Mujer, em parceria com
Alejandro Sanz, e Regreso.
De crooner da boite do
Hotel Plaza, em Copacabana, aos 18 anos, onde
pontuavam nomes como
Luiz Eça, Johnny Alf, João

Donato, Ed Wilson, Ângela
Maria, Milton Banana, Baden Powell, Tom Jobim e
Osmar Milito, até os dias de
hoje, a trajetória de Roberto Carlos é longa e sempre
embalada de muito sucesso
de público, de venda e de
crítica.
Não é à toa que o Rei está definitivamente guardado
nas lembranças e nos corações dos brasileiros, com
seu talento, simplicidade,
generosidade e, sobretudo,
pela qualidade vocal que
continua a apresentar, apesar das oito décadas de vida
e sessenta de canto.
Por todas essas qualidades, raras em uma única pessoa, pelo cantor e compositor excepcional que é, dono
de uma voz inconfundível
e carismático, o Rei Roberto Carlos pediu aos fãs, em
entrevistas, que não fossem
ao prédio em que mora, na
Urca, para parabenizá-lo, a
fim de evitar aglomerações,
fazendo igualmente apelo
ao uso continuado de máscaras, vacina e precauções
relativas ao coronavírus.
Esse ídolo, que canta e
encanta gerações, merece
todos os aplausos e desejos
de muita saúde e continuado sucesso, uma vez que
vem fazendo a alegria dos
seus milhares de fãs espalhados por todo o Brasil e
em várias partes do Mundo.
Vida longa ao Rei.

Josier Marques Vilar é médico e
presidente do Fórum Inovação Saúde.
Hans Fernando é médico, pesquisador
e executivo da saúde.

Celebrando os 80 anos do Rei Roberto Carlos
Por Paulo Alonso

O

Rei Roberto Carlos completou esta semana 80 anos
de vida, sendo vivamente
aplaudido por artistas, fãs e
escritores que, aproveitando
a oportunidade, escreveram
três novos livros sobre a vida e a obra do artista: Roberto
Carlos – Por isso essa voz tamanha, de Jotabê Medeiros; Querem acabar comigo – Da Jovem
Guarda ao trono, a trajetória de
Roberto Carlos na visão da crítica
musical, de Tito Guedes; e Roberto Carlos Outra Vez, de Paulo César Araújo, contando a
trajetória do cantor e compositor que há décadas vem
pregando o romantismo em
suas canções, muitas delas
escritas em parceria com o
Tremendão, Erasmo Carlos.
Em sua obra, Jotabê Medeiros mostra a trajetória do
cantor de Força Estranha no
livro lançado pela Todavia.
O jornalista, que cobre a
carreira de Roberto desde
1986, participou de momentos importantes na vida
do músico, como o show
realizado em Jerusalém, no
Muro das Lamentações, e o
seu aniversário de 50 anos,
comemorado em Cachoeiro
do Itapemirim.
Já Tito Guedes analisa a
carreira do artista desde o
começo na Jovem Guarda.
Guedes destaca que o começo da mudança na análise em relação a Roberto
acontece na virada dos anos
60 e 70, quando artistas e in-

telectuais respeitados, como
Caetano Veloso e Elis Regina, passaram a considerá-lo
importante e a defendê-lo
publicamente. Esses astros
estavam certos e apostaram
no cantor, afinal Roberto se
mantém na estrada há 60
anos.
Paulo César de Araújo tem uma longa história
com Roberto Carlos, desde o lançamento de Roberto
Carlos em detalhes, em 2006,
quando a biografia foi retirada de circulação um ano
depois, após um acordo
entre o cantor e a editora
Planeta, e motivou uma discussão nacional sobre autorização prévia para livros
biográficos. O jornalista
também escreveu O réu e o
rei, em 2014, e, agora, prepara o terceiro livro: Roberto
Carlos outra vez. O livro será
dividido em dois volumes.
O primeiro, de 1941 e 1970,
deverá chegar às lojas entre
julho e agosto; o segundo,
deve ficar disponível no primeiro semestre de 2022.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Roberto
Carlos iniciou sua carreira
no início da década de 60,
influenciado pelo samba-canção e pela bossa-nova.
Criou com o amigo de fé-irmão-camarada Erasmo
Carlos as bases do primeiro
movimento de rock produzido no Brasil. E com ele
e com Wanderléa, o trio
continua na ativa, estrelou
o Programa Jovem Guarda,
na então TV Record, dan-
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do início a esse movimento
musical, que acabaria conduzindo Roberto ao status
de ídolos de gerações.
Na década de 70, foi protagonista dos filmes Roberto
Carlos em ritmo de aventura,
Roberto Carlos e o diamante
cor-de-rosa e Roberto Carlos a
300 quilômetros por hora, todos com grande sucesso de
bilheteria.
Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas
músicas, dentre os quais
Simone, Caetano, Gal e Bethânia. Roberto é o artista
solo com mais álbuns vendidos na história da MPB,
tendo vendido mais de 140
milhões de cópias, incluindo gravações em espanhol,
inglês, francês e italiano, feitas em diversos países.
Na segunda metade dos
anos 1950, Roberto, filho
do relojoeiro Robertino e da
costureira Laura, mudou-se
para o Rio de Janeiro. No
final dessa década, Arlênio
Gomes, seu colega de colégio, levou Roberto para conhecer um grupo de amigos
que se reunia no Bar Divino, na Rua do Matoso, na
Tijuca, point da época. Lá
conheceu Sebastião Maia
(Tim Maia), Edson Trindade, José Roberto “China” e Wellington Oliveira.
Formou com esses o seu
primeiro conjunto musical,
The Sputiniks. Em 1958,
conheceu aquele que se tornaria o seu maior parceiro
musical, Erasmo Carlos.
A década de 1970 marca-

ria o fim da Jovem Guarda
e o início da carreira de Roberto Carlos como um intérprete romântico notável
e com reconhecimento internacional. Várias das suas
canções foram gravadas por
artistas como Julio Iglezias,
Caravelli e Ray Coniff. No
Natal de 1974, a TV Globo
exibiu um especial do cantor, que obteve um enorme
índice de audiência. A partir daquele ano, e por causa
dessa audiência, o programa
passou a ser veiculado anualmente e está no ar até hoje.
Em 1987, Roberto foi homenageado pela escola de
samba Unidos do Cabuçu,
com o enredo Roberto Carlos na cidade da fantasia. No
ano seguinte, conquistou o
Grammy de Melhor Cantor Latino-americano. Em
2005, venceu o Grammy
Latino, na categoria Melhor
Álbum de Música Romântica, pelo álbum Pra sempre ao
vivo no Pacaembu.
Sempre em grande atividade e rodando o mundo
afora com suas canções e
interpretações, pisando nos
palcos mais importantes da
Europa e dos Estados Unidos, em janeiro de 2007, o
cantor foi à Espanha, onde
gravou o primeiro álbum
em espanhol em uma década: En vivo.
Na ocasião em que completou 50 anos de carreira,
em 2009, aconteceu o show
Elas cantam Roberto, no Teatro Municipal de São Paulo,
com a participação de uma
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Cúpula do Clima: Se Trump tivesse sido
reeleito as metas seriam as mesmas?
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Bolsonaro multado

O

presidente Bolsonaro, que tem aparecido constantemente sem máscara, poderá ser multado pela
primeira vez. É o que pleiteia o deputado Elias Vaz à
Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, devido a visita ao
estado, no dia 13 de abril, quando o dirigente deixou de
usar máscara, obrigatória por lei estadual.

Brasileiros presos no exterior
Mais de 5 mil brasileiros estão presos no exterior. Só
na Europa, são 1.850, por tráfico de droga ou estelionato,
na maior parte dos casos. Em Portugal, são 780, o maior
número.

China na berlinda
Projeto que já foi tentado e não teve sucesso, pelo turismo oficial brasileiro, a China volta a ser apontada como
grande emissor de turistas. Sim, para a Ásia, onde quase
70% se desloca em suas viagens internacionais. Fora que,
como tem muita dificuldade com línguas estrangeiras, o
Brasil precisaria desenvolver um programa de capacitação
turística para a cadeia produtiva. Não seria o caso de trabalhar outros mercados prioritários e que respondem mais
rapidamente?

Buzios Love
Para comemorar o dia 11 de junho, Dia dos Namorados, Búzios vai, durante três finais de semana, mostrar seu
pioneirismo em eventos, festejando todas as formas de
amar. O organizador Elcio Ribeiro desenvolverá ações em
restaurantes, pousadas, bares... Haja amor!

Dia da criatividade
O artista Cocco Barçante participa do Dia Mundial da
Criatividade, que acontece em Portugal, com o lançamento da coleção Lisboa Criativa, que valoriza e retrata ícones
locais e identidade urbana. Seu amor pela terrinha nasceu
em 1995, quando atuou na composição da Galeria Arte
Periférica, no Centro Cultural de Belém.

Gol
Marcou um golaço, o Ministério da Saúde, ao criar a
carteira de vacinação digital, que será concedida pela internet, após a segunda dose da vacina. Já receberam no Brasil
a primeira dose 28 milhões de nacionais.

Pensamento da semana
“Trabalhar é saber preencher espaços deixados para
inovar e acreditar em dias melhores. E ter discernimento
para escolhas e pensamentos, que não só produzam
produtividade, mas menos animosidade e concorrência
interna. Trabalhar é educar para o fazer coletivo, para
banir o eu e incluir o nós. Sim, precisamos trabalhar com
chefias que aprenderam a respeitar, a não gritar e não ter
medo de ouvir para mudar. Trabalhar e saber respeitar
andam juntos.”

Ceticismo e decepção contra as promessas preocupam senadores

A

o participar da
Cúpula do Clima, evento virtual
organizado pelo governo dos Estados Unidos, o
presidente Jair Bolsonaro
afirmou que o Brasil está
aberto à cooperação internacional na área ambiental.
Também declarou que o país buscará atingir a neutralidade climática (reduzir a
zero o balanço das emissões
de carbono) até 2050, dez
anos antes do compromisso anterior. Além disso, o
presidente se comprometeu
a eliminar o desmatamento
ilegal até 2030. Trata-se de
uma orientação bem oposta a que prevalecia enquanto Donald Trump estava
à frente do comando dos
EUA.
As promessas feitas parecem não convencer lideranças politicas nacionais e internacionais devido ao que
já foi cometido em pouco
mais de dois anos de governo. Entre os senadores que
se manifestaram sobre a cúpula, o tom predominante
foi de críticas e ceticismo
sobre a postura do Brasil na
questão ambiental.
Segundo a Agência Senado, a líder do Bloco
Parlamentar Senado Independente, Eliziane Gama (Cidadania-MA), disse
esperar que o discurso de
Bolsonaro represente uma
“virada” na forma como
o governo vem tratando o
meio ambiente. “Falo de
virada porque é fato que o
governo fez durante dois
anos o oposto do que prometeu hoje. Por exemplo:
cortou drasticamente os recursos para a fiscalização de
combate ao desmatamento;
reduziu ações de fiscalização; enfraqueceu o Ibama
e o ICMBio. O resultado
disso a gente conhece: o

Brasil quebrou recordes de
desmatamento no ano passado”, disse a senadora.
Decepção
Para o senador Jacques
Wagner, relator do PL
6.539/2019 e presidente
da CMA, Bolsonaro apresentou um discurso decepcionante, sem conteúdo e
sem compromisso com o
meio ambiente. “Ele fala de
ações que não são do seu
governo e nega o desmatamento recorde que estamos
tendo. Afirma que precisa
de dinheiro para combater
as questões do desmatamento e esquece que quase
R$ 3 bilhões do Fundo da
Amazônia só estão paralisados devido à sua postura.
É mais uma fala vazia, com
mentiras e sem nenhum
plano para o país chegar à
neutralidade das emissões
em 2050”, afirmou o senador pelo Twitter.
Para o líder do MDB no
Senado, Eduardo Braga
(AM), tirar do papel as promessas feitas pelo presidente exige vontade política,
transparência, planejamento e gestão. Ele também
afirmou que para construir
o desenvolvimento sustentável é preciso equilibrar
economia e proteção ambiental.
Omissão criminosa
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que já foi
presidente da CMA, afirmou que Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, agem como
se fossem sequestradores
exigindo resgate quando
condicionam a preservação das florestas a contrapartidas financeiras. Para
ele, trata-se de um truque

para terceirizar a culpa pela “omissão criminosa” do
governo.
Segundo o líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), o Brasil não
precisa de guerra nas redes
sociais, mas sim de gestão
eficiente e políticas públicas
sérias. Ele ressaltou que, na
gestão de Ricardo Salles, o
desmatamento não foi reduzido e a fiscalização não
melhorou. “Estamos queimando nosso futuro”, disse.
A bancada do PT também se manifestou sobre
o pronunciamento fala de
Bolsonaro. Os senadores
desse partido acusaram o
governo de mentir e apresentar dados de conquistas de governos anteriores,
além de usar de dados falsos sobre recursos para o
combate ao desmatamento.
“Bolsonaro usou conquistas do PT para exaltar
a queda do desmatamento,
deixando de lado que o problema voltou na sua gestão.
E ainda disse ter fortalecido
órgãos de controle. Mentira! Na Amazônia, o principal sistema de proteção, o
Sipam [Sistema de Proteção da Amazônia], teve o
pior repasse em 13 anos em
2020”, disse Paulo Rocha
(PA), que é o líder do partido no Senado.
Paulo Rocha apresentou dois requerimentos de
informação sobre o tema
aos ministros da Defesa,
General Braga Netto, e do
Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho. Um dos
principais questionamentos
é sobre o motivo da redução dos repasses ao Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam), em
46%, entre 2019 e 2020.
Em nota, a presidente da
Comissão de Relações Ex-

teriores do Senado (CRE),
Kátia Abreu (PP-TO) afirmou que o encontro é uma
oportunidade para o Brasil
sair da lista dos dez países
que mais emitem gases do
efeito estufa. Além disso,
ela afirmou que o país pode mostrar ao mundo disposição e capacidade de
eliminar por completo o
desmatamento ilegal, para
preservar a Amazônia e a
biodiversidade e reforçar as
vantagens competitivas na
área da produção sustentável de alimentos. Para ela,
a participação brasileira na
Cúpula do Clima foi positiva
Projeto
Senadores brasileiros estão
tentando colocar na pauta de
votações projeto de lei que
busca adaptar a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) ao Acordo de
Paris, justamente na semana
em que ocorre a Cúpula do
Clima, evento virtual organizado pelo governo dos EUA.
O acordo, firmado em 2015
e assinado pelo Brasil, busca
reduzir as emissões de gases
de efeito estufa para limitar
o aumento médio de temperatura global. O pedido de
inclusão desse projeto (PL
6.539/2019) na pauta foi feito na reunião de líderes desta
quinta-feira pela liderança da
minoria no Senado.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates
(PT-RN), afirmou que o
projeto estabelece condições para recepcionar o
Acordo de Paris, com várias questões de princípios
e estruturais. Além disso,
ressaltou ele, o texto atualiza a PNMC aos novos
desafios relativos à mudança do clima e supre lacunas nessa política.

IAB considera inconstitucional a PEC Emergencial
O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) firmou posição favorável ao
novo auxílio emergencial,
mas contrária à Proposta
de Emenda Constitucional
(PEC) 186/19, também
chamada PEC Emergencial, que foi promulgada e
transformada na Emenda

Constitucional 109.
Em sessão ordinária virtual nesta quarta-feira, o plenário do IAB aprovou por
unanimidade o parecer da
relatora Leila Maria Bittencourt da Silva, da Comissão
de Direito Constitucional. “A
PEC, que foi aprovada a toque de caixa pelo Congresso

OTHON ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.114/0001-34 - NIRE 3330011177-8
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas a se reunirem
em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:00h., na sede social da Cia., localizada na
Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and., a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2015
e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos;
iii) Eleição/Reeleição dos membros da Diretoria; iv) Fixar o montante de
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

Nacional, é uma clara violação do arcabouço constitucional”, afirmou a relatora.
De acordo com a relatora, a PEC fundiu propostas
enviadas pelo Governo Federal ao Congresso, como,
por exemplo, a que se destina a reformular o Pacto Federativo. “Será permitido,

conforme o texto da PEC,
o uso do superávit financeiro de fundos públicos para
amortizar a dívida pública
da União, de estados e municípios”, criticou. Ela citou
ainda a redução de direitos
e o congelamento de vencimentos do funcionalismo
público.

COTONIFÍCIO OTHON BEZERRA DE MELLO S.A.
CNPJ Nº 10.775.815/0001-04 - NIRE 33300076344
Edital de Convocação - Convidamos os Senhores acionistas a se
reunirem em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:40h., na sede social da Cia.,
localizada na Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and., a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31.12.2015 e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do
resultado dos períodos; iii) Eleição/Reeleição dos membros da Diretoria;
iv) Fixar o montante de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro,
22/04/2021. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

CNPJ: 29.737943/0001-83
O presidente da Coopsigascomtra, no uso de suas atribuições, convoca todos os cooperados em condição de votar, através deste edital,e
contatos sociais, para participarem da assembleia geral a ser realizada no
dia 05/05/2021, na sede da cooperativa, rua Francisco Portela QD 62 LT 36
- Jardim Gramacho, Duque de Caxias - RJ,em 1ª convocação às 08h00 a
2ª as 09h00 e á 3ª às 10h00, de acordo com os art.25º á 30º e 45º, do
estatuto da entidade, para deliberar sobre; 1º-Obrigações estatutárias,
2º-Prestação contas ,3º- eleição conselho fiscal, 4º - reforma do estatuto
e 5º - Objetivo da Cooperativa (atividade), Duque de Caxias,22 de abril de
2021, Vitor Hugo Barreto Cabral - Presidente
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Presidente interino da Alerj
quer investimentos no interior

O

presidente interino da Alerj, deputado Jair Bittencourt (PP), está aproveitando bem sua curta passagem
pelo cargo. Esta semana ele se reuniu com o governador em
exercício, Cláudio Castro (PSC), em um encontro oficial, para
tratar de assuntos relacionados à recuperação fiscal do Estado e investimentos nos municípios do interior fluminense.
“São muitas as dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pelo Estado do Rio, mas com comprometimento do governador e da Alerj, estamos buscando soluções
para melhorar a vida de toda a população, da capital ao
interior”, disse Jair Bittencourt depois do encontro.

Na janela
O deputado Charlles Batista (PSL) chegou à Alerj há quatro
meses e, como se diz por ai, já sentou na janela. Ele assumiu
a vaga deixada por Dr. Serginho (PSL), nomeado secretário
estadual de Ciência e Tecnologia, e já é o líder da bancada na
Alerj. Mas o parlamentar tem pretensões mais altas. Ele quer se
candidatar a uma vaga de deputado federal na próxima eleição
e até já fechou uma dobradinha com o deputado estadual Andersom Moraes (PSL), que será candidato à reeleição.

Perigoso
O senador Renan Calheiros quer aproveitar a CPI da
Pandemia para ajeitar sua biografia, o que não será fácil. Ele
tem 17 inquéritos apenas no STF. A oportunidade, contudo,
é boa. Se fizer um relatório que aponte crimes cometidos
pelo presidente e seu ex-ministro da Saúde, pode sair da
CPI maior do que entrou. Bolsonaro acha que Renan gosta
de negociar, mas preferia ter outro na relatoria da CPI.

Renda ameaçada no futuro
De acordo com estimativa do FMI, os estudantes brasileiros
de 10 a 19 anos podem ter uma perda de quase 8% na renda
ao longo da vida caso as aulas perdidas durante a pandemia não
sejam compensadas. O prejuízo para os alunos brasileiros é o
dobro do estimado para a média da América Latina: 4%.

Lula se compara a Colombo
Em entrevista ao jornal espanhol El País, há semanas,
Lula abusou de falar muito – e em causa própria. “A Europa desapareceu na política. Tudo são comissões. Comissão
para isto, comissão para aquilo... todos uns burocratas”. E
emendou: “Sejamos sinceros, meu tempo foi o melhor momento da América Latina desde Colombo.”

Governo projeta investimento de
R$ 150 bi no Estado do Rio até 2022
O Estado do Rio de Janeiro deverá receber R$ 150
bilhões em investimentos
até 2022. A projeção é da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais e foi apresentada
na audiência pública realizada, nesta quinta-feira, pela Comissão de Tributação,
Controle da Arrecadação
Estadual e de Fiscalização
dos Tributos Estaduais da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj). Grande parte dos
investimentos virá de concessões de vias e parceria
público-privada (PPP), com
destaque para o Porto do
Açu, em São João da Barra,
no Norte fluminense, que
deve gerar R$ 12,5 bilhões.
Segundo o secretário da
pasta, Leonardo Soares,
esta é a primeira vez que o
estado conta com um Plano de Desenvolvimento
Econômico. As projeções
foram mapeadas entre os
100 principais investidores.
“Nosso ambiente regulatório ainda é muito complexo,
temos que agir com calma
para não gerar insegurança
jurídica. Acreditamos que
esses investimentos apontam para uma indústria nova, contemporânea, como
a indústria 4.0 (focada na

automação e troca de dados). As atividades inicialmente serão concentradas
na construção civil, grande
geradora de emprego e renda. A expectativa é de que,
com os R$ 150 bilhões que
serão investidos até 2022,
surjam 50 mil empregos”,
destacou.
O presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo (Cidadania),
comemorou o fato de o estado ter uma estratégia para
o crescimento: “Fico feliz
que o secretário, em pouco tempo de gestão, tenha
feito um arcabouço de um
plano de desenvolvimento
para o estado, traçando as
linhas centrais”, comentou.
O presidente da Alerj,

deputado André Ceciliano
(PT), destacou a importância de pensar no estado pós-pandemia, para além dos
recursos do petróleo e do
gás: “Fiquei bem impressionado com o que foi feito
em poucos meses. Pensar a
indústria 4.0 junto às nossas
universidades e instituições
de pesquisa é um caminho
para melhorarmos muito”,
frisou. Nesse sentido, a estimativa da secretaria é de que
estejam disponíveis R$2 bilhões para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) até 2022. Cerca de
R$300 milhões relativos ao
Porto do Açu.
O secretário defendeu
que o papel do estado é
viabilizar as condições pa-

ra que as indústrias se instalem em locais adequados,
levando desenvolvimento
para todo o território. Entre as vias a serem concedidas está a RJ-244, que liga
Campos dos Goytacazes a
São João da Barra, na região
Norte do estado. “Previmos um pacote de concessão de rodovias estaduais
com investimento de R$ 1,7
bilhão”, informou. Também está nos planos a pasta
o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção
de Campos Marítimos, que
pretende revitalizar poços
maduros de petróleo. “Isso significa retomada de
empregos, principalmente
na cidade de Macaé”, disse
Soares.

Codin poderá ter participação
em outras sociedades

A

Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
em discussão única, nesta
quinta-feira, o projeto de
lei 1.253/15, de autoria do
deputado André Ceciliano
(PT), que estabelece que a
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado
do Rio de Janeiro (Codin)
tenha participação em outras sociedades, através da
constituição de subsidiárias,
com o objetivo de assegu-

rar a política de desenvolvimento regional e setorial no
Estado do Rio. O texto seguirá para o governador em
exercício, Cláudio Castro,
que tem até 15 dias úteis
para sancioná-lo ou vetá-lo.
Segundo a norma, as
subsidiárias serão constituídas para o estrito cumprimento de atividades da
Codin, podendo associar-se a outras empresas públicas ou privadas, desde
que criadas exclusivamente
para este fim.

NOVO RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Relatório da Administração: No exercício social de 2020, a Novo Rio Empreendimento Imobiliário S�A� realizou a alienação de seu estoque do empreendimento
Torre 1º de Março. A Administração da Companhia declara estar de acordo com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Em MR$)
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (Em MR$)
ATIVO
2020
2019
2020
2019
Circulante ��������������������������������������������������������������������������� 22.513
362 Receita de Venda Bens e/ou Serviços �������������������������������� 107�712
–
Caixa e Equivalente de Caixa ���������������������������������������������
333
115 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos����������������������������� (110�000)
–
Tributos a Recuperar �����������������������������������������������������������
4
4 Resultado Bruto����������������������������������������������������������������� (2.288)
–
Alienação de Estoque���������������������������������������������������������� 22�176
– Despesas com Vendas ��������������������������������������������������������
(30)
–
Contas a Receber����������������������������������������������������������������
–
243 Despesas Gerais e Administrativas ������������������������������������� (2�298) (3�124)
Não Circulante ������������������������������������������������������������������� 66.000 90.293 Perdas pela não Recuperabilidade de Ativos ���������������������� 16�407
5�990
Imóveis a Comercializar ������������������������������������������������������
– 90�293 Outras Receitas (Despesas) Operacionais �������������������������
65
186
Alienação de Estoque���������������������������������������������������������� 66�000
– Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 11.856
3.052
Total do Ativo ��������������������������������������������������������������������� 88.513 90.655 Resultado Financeiro
PASSIVO
2020
2019 Receitas Financeiras �����������������������������������������������������������
3�169
20
Circulante ���������������������������������������������������������������������������
793
4.906 Despesas Financeiras ��������������������������������������������������������� (2�639) (5�109)
Tributos a Recolher �������������������������������������������������������������
559
3 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro ����������������� 12.386 (2.037)
Fornecedores ����������������������������������������������������������������������
114
– Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Créditos - Obrigações de Construir �������������������������������������
120
133 Corrente�������������������������������������������������������������������������������
(480)
–
Empréstimo e Financiamentos ��������������������������������������������
–
4�770 Diferido �������������������������������������������������������������������������������� (1�693)
–
Não Circulante ������������������������������������������������������������������� 27.327 49.069 Lucro (Prejuízo) do Exercício ������������������������������������������� 10.213 (2.037)
Empréstimo e Financiamentos ��������������������������������������������
– 49�069
Tributos Diferidos ����������������������������������������������������������������
3�527
– Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 (Em MR$)�
Transações com Partes Relacionadas �������������������������������� 23�800
– 1. Contexto operacional: A Novo Rio Empreendimento Imobiliário S�A� (“CompaPatrimônio Líquido ������������������������������������������������������������ 60.393 36.680 nhia”) foi constituída em 30/06/2010 e está domiciliada no município e estado do
Capital Social����������������������������������������������������������������������� 139�450 125�950 Rio de Janeiro, Brasil, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-A� Tem
Prejuízos Acumulados ��������������������������������������������������������� (79�057) (89�270) por finalidade promover, mediante incorporação imobiliária, o empreendimento
Total do Passivo ���������������������������������������������������������������� 88.513 90.655 Torre 1º de Março� Em 2020, a Companhia alienou a totalidade de seu estoque de
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Em MR$) imóveis a comercializar� A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada
Capital Social Prejuízos Acumulados Total Geral pela Administração em 31/03/2021� 2. Resumo das principais políticas contáSaldo em 31/12/2018���
116.250
(87.233)
29.017 beis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstraAumento de Capital ������
9�700
–
9�700 ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
Prejuízo do Exercício����
–
(2�037)
(2�037) consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma�
Saldo em 31/12/2019���
125.950
(89.270)
36.680 3. Caixa e equivalentes de caixa: Referem-se a valores em caixa, depósitos
Aumento de Capital ������
13�500
–
13�500 bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, com remuneração de 99%
Lucro do Exercício ��������
–
10�213
10�213 do CDI� 4. Alienação de Estoque: Em julho de 2020, a Companhia alienou os 13
Saldo em 31/12/2020���
139.450
(79.057)
60.393 pavimentos que possuía do empreendimento Torre 1º de Março, para membros

Para Ceciliano, a implantação de novos empreendimentos está limitada e o
apoio a iniciativas de implantação e gestão de condomínios empresariais em
terrenos privados, ou mesmo públicos, é importante
para a disponibilização de
novas áreas.
“O Estado do Rio vem
experimentando, nos últimos anos, um movimento
de crescimento econômico
movido por grandes investimentos nas indústrias,

principalmente de extração
de petróleo, petroquímica,
siderúrgica e automobilística. Essas áreas são capazes
de oferecer infraestrutura
e serviços compartilhados,
como reduzir os custos administrativos e de infraestrutura em termos de energia, água, telecomunicações,
manutenção e segurança,
além da possibilidade de
uma localização privilegiada, o que facilita o acesso
e o escoamento da produção”, justificou o autor.

CNPJ 12.293.642/0001-05
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 (Em MR$)
2020
2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) do Exercício ���������������������������������������������� 10�213 (2�037)
Ajustes para Reconciliar o Resultado do Exercício
Variação Monetária de Empréstimos����������������������������������
2�572
–
Variação nos Ativos e Passivos
Imóveis a Comercializar ������������������������������������������������������ 90�293 (5�990)
Alienação de Estoque���������������������������������������������������������� (88�176)
–
Outros Ativos �����������������������������������������������������������������������
243
(177)
Fornecedores e Contas a Pagar �����������������������������������������
101
(100)
Tributos a Recolher �������������������������������������������������������������
4�083
–
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais ����� 19.329 (8.304)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Ingresso (Liquidação) de Empréstimos ������������������������������� (56�411) (2�385)
Aumento de Capital Social �������������������������������������������������� 13�500
9�700
Parte Relacionada ��������������������������������������������������������������� 23�800
–
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
Financiamento ������������������������������������������������������������������ (19.111) 7.315
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa �������
218
(989)
Caixa e Equivalente de Caixa
No Início do Período ������������������������������������������������������������
115
1�104
No Fim do Período ��������������������������������������������������������������
333
115
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa �������
218
(989)
do grupo de controle, pelo valor de R$ 110�000, com entrada paga no ato da assinatura do contrato de compra e venda, e saldo a ser pago em até 05 parcelas
semestrais, a partir de dezembro de 2020, com atualização de CDI, acrescidos
de 4,5% ao ano. 5. Estoque de imóveis a comercializar: O laudo de avaliação
do valor recuperável líquido do empreendimento Torre 1º de Março, emitido por
empresa especializada em 2020, resultou em um ajuste negativo, revertido de
acordo com os valores da negociação para alienação, registrado na conta de valor
realizável líquido de estoque� 6. Empréstimos e financiamentos: No segundo
trimestre de 2020, a Companhia realizou a antecipação da liquidação total do
financiamento da construção do empreendimento Torre 1º de Março. 7. Capital
social: O capital social subscrito em 31/12/2020 é de R$ 139�450 equivalente a
125�950�000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal�

Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Diretor� Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho - Diretora� Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor� Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor�
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BC promete aprimorar regulamentação de arranjos de pagamento

O

Banco Central
(BC) publicou
nesta
quintafeira a Resolução BCB nº
89, que promete aprimoramentos na regulamentação que trata de arranjos
de pagamento.
A autoridade monetária disse que as alterações
têm como objetivos, além
de modernizar a regulação
sobre o tema, diminuindo
o custo regulatório sobre
arranjos de menor porte
ou que atendam a merca-

dos específicos, aprimorar
as regras de liquidação de
operações de antecipação
de recebíveis de arranjos e
conferir tratamento mais
equitativo a agentes que
desempenham atividades
similares em arranjos de pagamento abertos.
A resolução redefine os
critérios de volumetria para que arranjos integrem
o Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), de forma que apenas aqueles de
maior porte permaneçam

Instituições financeiras
deverão oferecer o Pix
a partir de setembro

S

istema de pagamentos instantâneos do
BC, o Pix permite a
transferência de recursos
entre contas bancárias 24
horas por dia. As transações são executadas em até
10 segundos, sem custo para pessoas físicas. Para usar
o Pix, o correntista deve ir
ao aplicativo da instituição
financeira e cadastrar as
chaves eletrônicas, que podem seguir o número do
celular, o e-mail, o Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF),
para pessoas físicas ou o
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), para
empresas.
A partir de 1º de setembro, as instituições financeiras serão obrigadas a
oferecer o serviço do Pix
Agendado, que é a possibilidade de o usuário pagador
marcar o procedimento para uma data futura com o
uso da chave Pix ou dados
bancários de quem vai receber o dinheiro.
Segundo o BC, o usuário
também pode gerar uma chave aleatória, com um código
de até 32 dígitos ou mesmo
usar os dados da conta. Cada
chave eletrônica está associada a uma conta bancária.
Pessoas físicas podem ter até
cinco chaves por conta. Para
pessoas jurídicas, o limite sobe para 20.
Desde o lançamento do
Pix, o serviço de transferência instantânea do BC, em
16 de novembro de 2020,
essa é uma funcionalidade
facultativa. De acordo com
o BC, o prazo de 1º de setembro é razoável para que
todas as instituições façam
os ajustes necessários no
sistema e interfaces (aplicativos e internet banking).
Tal medida visa ampliar ainda mais a comodidade dos
pagadores, garantindo que
todos os usuários, independentemente da instituição
em que tenham conta, pos-

sam agendar um Pix, explicou o BC, em comunicado.
QR Code
As instituições bancárias
também ganharam mais
prazo para se adequar ao
Pix Cobrança, que será
lançado em 14 de maio. A
ferramenta permitirá cobranças com vencimento
em datas futuras por meio
da geração de um QR Code
(versão avançada do código
de barras).
A regra estabelece que as
instituições participantes do
Pix que não conseguirem
proporcionar a experiência
completa de pagamento
(leitura do QR Code e pagamento em data futura) no
período de 14 de maio a 30
de junho, terão que, no mínimo, possibilitar a leitura e
o pagamento na data da leitura do código, com todos
os encargos e abatimentos
calculados corretamente.
De acordo com o BC, será
um período transitório, que
dará às instituições tempo
adicional para finalizar as
alterações nos sistemas.
A partir de 1º de julho,
então, todos os participantes precisarão ser capazes
de fazer a leitura do QR Code e também possibilitar o
pagamento deste para data
futura. O BC destacou que,
desde o lançamento do Pix
é possível fazer a leitura de
QR Code para pagamentos
imediatos.
“Já a oferta do Pix Cobrança (geração das cobranças com Pix e demais
funcionalidades associadas
a gestão das cobranças) é
facultativa aos participantes, sendo obrigatória apenas a oferta de serviço de
geração de QR Code estático aos usuários recebedores
pessoa natural”, explicou o
BC. A implementação do
Pix Cobrança já foi adiada
em outras ocasiões.

sujeitos à autorização, regulação e supervisão/vigilância pelo BC. Tal medida
aumenta o espaço para a
inovação e a competição,
ao permitir que os arranjos de menor porte tenham maior flexibilidade e
menores custos.
Segundo o BC, a norma aperfeiçoa a definição
de arranjo de propósito
limitado que, por atuarem em segmentos específicos do mercado, também não integram o SPB

e, portanto, ficam fora
do escopo de atuação do
BC. Com isso, aumenta
a segurança jurídica para os agentes do mercado, que têm mais claras
as condições para que o
negócio seja enquadrado
nessa definição. A norma
reserva ao Banco Central
a prerrogativa de trazer
para o escopo regulatório
um arranjo que, pela evolução de seu escopo, deixe de satisfazer as condições de enquadramento

na classificação de propósito específico.
A Resolução dispensa,
ainda, de autorização os
arranjos de pagamento fechados cuja instituição de
pagamento tenha sido autorizada pelo BC, resultando em maior eficiência no
processo de autorizações,
sem prejuízo à segurança
do SPB.
Na opinião do BC, os
recebíveis de arranjos
constituem uma importante fonte de financiamento

para estabelecimentos comerciais, especialmente os
de menor porte. Buscando aperfeiçoar o acesso
desses estabelecimentos a
operações de antecipação
desses recebíveis, a Resolução flexibiliza as regras
de liquidação dessas operações, tornando possível
a credenciadores e sub
credenciadores, se assim o
desejarem, realizar a antecipação aos lojistas a qualquer hora do dia, todos os
dias da semana.

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
Balanço Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020
Valor expressos em milhares de reais - R$
31/12/2020 31/12/2019
Ativos
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
693
Contas a receber de clientes
272
225
Impostos correntes a recuperar
909
249
Despesas antecipadas
33
Adiantamento a fornecedores
1
Total dos ativos circulantes
1.908
474
Ativos não circulantes
Impostos a recuperar
775
Despesas antecipadas
245
Partes relacionadas
473
483
Imobilizado
10.129
9.637
Intangivel
4
Total dos ativos não circulantes
10.851
10.895
Total dos ativos
12.759
11.369
Passivos
31/12/2020 31/12/2019
Passivos circulantes
Contas a pagar a fornecedores
7
522
Debentures
1.289
Total dos passivos circulantes
1.296
522
Passivos não circulantes
Debentures
12.575
Partes relacionadas
5.027
11.108
Total dos passivos não circulantes
17.602
11.108
Total dos passivos
18.898
11.630
Capital social
Prejuízos acumulados
(6.139)
(261)
Total do patrimônio líquido
(6.139)
(261)
Total do passivo e do patrimônio líquido
12.759
11.369
As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.

CNPJ nº 31.191.534/0001-76
Demonstração do Resultado para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 Valor Expressos em Milhares de Reais - R$

31/12/2020 31/12/2019
Operações continuadas
Receita
2.857
204
(1.332)
(180)
Custo
Lucro bruto
1.525
24
Despesas gerais e administrativas
(1.026)
(24)
(4)
Despesas tributárias
Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
494
Despesa financeira
(7.167)
(789)
1.772
528
Receita financeira
Prejuízo antes do imposto de renda
(4.901)
(261)
econtribuição social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Prejuízo do exercício proveniente de
operações continuadas
(4.901)
(261)
As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado Abrangente
para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Valor Expressos em Milhares de Reais - R$
31/12/2020 31/12/2019
(4.901)
(261)
Prejuízo do exercício
(4.901)
(261)
Resultado abrangente total do exercício
As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio líquido para Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 Valor Expressos em Milhares de Reais - R$
Capital social Capital social a integralizar Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados
Saldo em 1° de janeiro de 2019
Integralização de capital social
1
(1)
Prejuízo do exercício
(261)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1
(1)
(261)
Prejuízo do exercício
(4.901)
Transações entre acionistas
(977)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1
(1)
(977)
(5.162)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Prezados Senhores: Com base em nossos conhecimentos e opinião, como
administradores da Companhia, confirmamos as seguintes informações
transmitidas a V.Sas. durante a revisão das demonstrações contábeis da FARO
ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. correspondente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, que foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias
empresas. Na qualidade de administradores da FARO ENERGY I COMÉRCIO
E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. estamos cientes de nossa responsabilidade sobre o conjunto das demonstrações contábeis e notas explicativas por
nós apresentados para o exame de V.Sas. Assim, na preparação do referido
conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar adequadamente a
posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do
patrimônio líquido, o fluxo de caixa gerado pelas atividades da Companhia e
todas as divulgações necessárias, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, aplicados de maneira uniforme e a legislação pertinente.
Além disso, colocamos à disposição de V.Sas. todos os livros contábeis e financeiros, bem como os de atas de reuniões do conselho de administração e da
diretoria. Adicionalmente, todas as atas de reuniões do conselho e da diretoria
celebradas até esta data encontram-se incluídas nos respectivos registros e
refletem a totalidade das decisões aprovadas. As demonstrações contábeis
e/ou notas explicativas: I. Indicam ou registram: 1. Bases de avaliações dos
ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelos
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 2. Todas as obrigações e passivos, bem como as informações pertinentes quanto a prazos, amortizações e
encargos. 3. Todos os compromissos firmados e informações pertinentes. II.
Pressupõem que: 1. Todos os ativos são de propriedade da Companhia e estão
livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames. 2. Não há acordos
para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, estando esses saldos disponíveis. 3. As contas estão adequadamente
classificadas, considerando prazos e natureza dos ativos e passivos. 4. Todos

Total
-

(261)
(261)
(4.901)
(977)
(6.139)

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras
os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas demonstrações
contábeis. 5. Que o sistema contábil e os controles internos adotados pela entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao seu tipo de
atividade e volume de transações. 6. Todas as garantias dadas estão adequadamente divulgadas nas demonstrações contábeis. Confirmamos a seguir o
nome de todos os consultores jurídicos que cuidam de litígios, reclamações de
impostos, ações trabalhistas e quaisquer outros processos, a favor ou contra
a Companhia, bem como de qualquer outro fato que possa ser considerado
como contingência. • Ambiel, Manssur Belfiore e Malta Advogados; Confirmamos também que mantivemos transações no ano de 31 de dezembro de
2020 com as seguintes instituições financeiras: • Banco BTG Pactual; • Banco
Santander. III. Além disso, não temos conhecimento: 1. De que membros da
administração não tenham cumprido todas as leis, normas e regulamentos
a que a Companhia está sujeita. Também não temos conhecimento de que
houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no
melhor interesse da Companhia. 2. De outras partes relacionadas além daquelas pelas quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas
às demonstrações contábeis. 3. De que diretores ou funcionários em cargos
de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a Companhia
manteve transações, exceto aquelas indicadas como partes relacionadas.
4. De quaisquer fatos ocorridos desde 31 de dezembro de 2020 que possam
afetar as demonstrações contábeis e notas explicativas naquela data ou que
as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade
das operações da Companhia. 5. De eventos e circunstâncias ocorridos ou
esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar
registrado por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação.
6. De efeitos relevantes nas demonstrações contábeis acima referidas, decorrentes das seguintes situações: (a) Ações ou reclamações de vulto contra a
Companhia. (b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto para
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020
Valor Expressos em Milhares de Reais - R$
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(4.901)
(261)
Ajustes em:
Depreciação e amortização
1.203
170
Juros provisionados
957
193
Juros s/ debentures
700
Variação cambial (liquida) não realizada
(742)
68
Fluxos de caixa operacionais antes das
movimentações no capital de giro
(2.783)
169
(Aumento) do contas a receber de clientes
(8)
(225)
Redução do impostos a recuperar
256
22
(Aumento) de Despesas antecipadas
(278)
Redução partes relacionadas ativas
10
(Redução) em fornecedores
(512)
522
Caixa (aplicado) nas operações
(532)
319
Juros pagos sobre debentures
(700)
Fluxo de caixa líquido (utilizado) nas
atividades operacionais
(1.232)
319
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Pagamentos na aquisição de imobilizado
(5)
Pagamentos na aquisição de intangível
(5)
Caixa líquido (aplicado nas)
atividades de investimento
(5)
1.551
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Debentures
15.000
Pagamento debentures
(1.136)
Movimentação dos empréstimos com partes
relacionadas
(9.212)
(483)
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
4.652
Aumento líquido em caixa e equivalentes
de caixa
632
Caixaeequivalentesdecaixanoiníciodoexercício
Caixa e equivalentes de caixa
incorporado em março de 2021
61
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
693
As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.
Felipe Gomes dos Santos
CT CRC 292.650/O-6
quaisquer outros acordos. (c) Inadimplências contratuais que possam resultar
em prejuízos para a Companhia. (d) Existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas
reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas
(contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas). (e) Existência de
comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância
de normas ou aplicação de procedimentos contábeis etc. IV. Também confirmamos que: Não houve: (a) Fraude envolvendo administração ou funcionários em cargos de responsabilidades ou confiança; (b) Fraude envolvendo
terceiros que poderiam ter um efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis
ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Os
efeitos de desvios contábeis não reconhecidos nas demonstrações contábeis
são imateriais, tanto individualmente quanto em agregado, para as demonstrações contábeis em seu conjunto. Além disso, não temos conhecimento de
quaisquer outros desvios que não tenham sido ajustados nas demonstrações
contábeis. As demonstrações contábeis submetidas à auditoria de V. Sas. podem ser identificadas pelos seguintes montantes:
Descrição
Valor – em milhares
Total Ativo:
12.759
Patrimônio Líquido:
(6.139)
Prejuízo do exercício:
(4.901)
Os montantes acima consignados concordarão com os livros da Companhia
após o fechamento das contas do ano de 31 de dezembro de 2020 mais ajustes
gerenciais efetuados para adequar os saldos às normas internacionais de contabilidade e, excetuando-se qualquer alteração na classificação das contas ou
ajuste, também concordarão com quaisquer publicações ou divulgações para
outros fins. São Paulo, 15 de abril de 2021. PP&C Auditores Independentes
- CRC2SP16.839/O-0. Giácomo Walter Luiz de Paula - CRC1SP243.045/O-0 Contador. Ana Gabriela Maia Alves - CRC1SP289.432/O-5 - Contadora.

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.

CNPJ nº 34.099.970/0001-08
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais )– R$
Nota
Controladora
Consolidado
Capital
Lucros ou
Ajuste de
Total do
Explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Nota
Capital
social a
prejuízos
avaliação patrimônio
Ativos
(não auditado)
(não auditado)
explicativa
social integralizar acumulados patrimonial
líquido
Ativos circulantes
Saldos em 1° de janeiro de 2019
Caixa e equivalentes de caixa
5
16.799
(não auditado)
Contas a receber de clientes
6
614
Aumento de capital
100
(100)
Impostos a recuperar
7
4.019
Prejuízo do exercício
(7)
(7)
Despesas antecipadas
20
Saldo em 31 de dezembro de
Adiantamento a fornecedores
8
53.212
2019 (não auditado)
100
(100)
(7)
(7)
Total dos ativos circulantes
74.665
Aumento de capital através de
Ativos não circulantes
transações com acionistas
15 e 21
20.770
20.770
Partes relacionadas
9
32
Prejuízo do exercício
(2.289)
(2.289)
Investimento
10
17.821
Transações entre acionistas
21
(916)
(916)
Imobilizado
11
47.993
Saldo em 31 de dezembro de
Total dos ativos não circulantes
17.821
48.025
2020
20.870
(100)
(2.296)
(916)
17.558
Total dos ativos
17.821
122.690
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Passivos
Passivos circulantes
Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
Empréstimos e financiamentos
12
104.792
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Fornecedores
13
121
135
Controladora
Consolidado
Obrigações tributárias e trabalhistas
7
70
Nota 31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
Total dos passivos circulantes
128
104.997
Fluxo
de
caixa
de
atividades
operacionais
(Não
Auditado)
(Não Auditado)
Passivos não circulantes
Prejuízo do exercício
(2.289)
(7)
(2.289)
(7)
Partes relacionadas
9
135
7
135
7
Ajustes em:
Total dos passivos não circulantes
135
7
135
7
Depreciação e amortização
11
1.086
Total dos passivos
263
7
105.132
7
Juros passivos
19
1.368
Capital social
15
20.770
20.770
10
2.031
Prejuízos acumulados
(3.212)
(7)
(3.212)
(7) Resultado com equivalência patrimonial
Total do patrimônio líquido
17.558
(7)
17.558
(7) Fluxos de caixa operacionais antes
das movimentações no capital de giro
(258)
(7)
165
(7)
Total do passivo e do patrimônio líquido
17.821
122.690
(Aumento) do contas a receber de clientes
(563)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
(Aumento) do impostos a recuperar
(2.502)
(Aumento)
de
Despesas
antecipadas
(8)
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Aumento) de Adiantamento a fornecedores
(8.184)
(Valores expressos em milhares de reais )– R$
Aumento em partes relacionadas
128
7
1.837
7
Nota
Controladora
Consolidado
Aumento em fornecedores
121
89
Explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Aumento em obrigações tributárias e trabalhistas
7
50
Receita
16
1.251
(Redução) em outras contas a pagar
Custo
17
(1.121)
das incorporadas
(1.778)
Lucro bruto
130
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
257
7
(11.059)
7
Despesas gerais e administrativas
18
(256)
(7)
(1.108)
(7) Juros pagos
(408)
Despesas tributárias
10
(1)
(19)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (utilizado)
Resultado de equivalência patrimonial
(2.031)
nas atividades operacionais
257
7
(11.467)
7
Outras receitas e despesas operacionais
(7)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Prejuízo antes do resultado financeiro
(2.289)
(7)
(1.005)
(7) Ajustes de investimentos entre acionistas
10
(917)
Despesa financeira
19
(1.372)
Pagamentos na aquisição de imobilizado
11
(640)
Receita financeira
19
88
Caixa líquido (aplicado nas) atividades
Prejuízo antes do imposto de renda
de investimento
(1.557)
e contribuição social
(2.289)
(7)
(2.289)
(7) Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Prejuízo do exercício proveniente
Empréstimos e financiamentos
12
3.118
de operações continuadas
(2.289)
(7)
(2.289)
(7) Caixa líquido gerado pelas atividades
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
de financiamento
3.118
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa
(9.740)
Demonstração dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(Valores expressos em milhares de reais )– R$
Saldo de caixa e equivalentes de caixa incorporados 21
26.539
Controladora
Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
16.799
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
(não auditado)
(não auditado)
Prejuízo do exercício
(2.289)
(7)
(2.289)
(7)
Felipe Gomes dos Santos
Resultado abrangente do exercício
(2.289)
(7)
(2.289)
(7)
CT CRC 292.650/O-6
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Prezados Senhores: Com base em nossos conhecimentos e opinião, como administradores da Companhia, confirma- quais se apresentam informações nas respectivas notas explicativas às demonstrações contábeis. 3. De que diretores
mos as seguintes informações transmitidas a V.Sas. durante a revisão das demonstrações contábeis da FARO ENERGY ou funcionários em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou
PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. correspondente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, que foram tenham interesses em sociedades com as quais a Companhia manteve transações. 4. De quaisquer fatos ocorridos
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas. Na qualidade desde 31 de dezembro de 2020 que possam afetar as demonstrações contábeis e notas explicativas naquela data ou
de administradores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. estamos cientes de nossa responsabilidade que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da Companhia. 5.
sobre o conjunto das demonstrações contábeis e notas explicativas por nós apresentados para o exame de V.Sas. De eventos e circunstâncias ocorridos ou esperados que possam nos levar a crer que o ativo imobilizado possa estar
Assim, na preparação do referido conjunto, atentamos para o fato de que deve apresentar adequadamente a posição registrado por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação. 6. De efeitos relevantes nas demonspatrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido, o fluxo de caixa gerado pelas trações contábeis acima referidas, decorrentes das seguintes situações: (a) Ações ou reclamações de vulto contra
atividades da Companhia e todas as divulgações necessárias, segundo os princípios contábeis geralmente aceitos no a Companhia. (b) Acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos. (c) InadimBrasil, aplicados de maneira uniforme e a legislação pertinente. Além disso, colocamos à disposição de V.Sas. todos plências contratuais que possam resultar em prejuízos para a Companhia. (d) Existência de contingências (ativas ou
os livros contábeis e financeiros, bem como os de atas de reuniões do conselho de administração e da diretoria. passivas) além daquelas que estejam descritas nas notas explicativas e daquelas reconhecidas ou provisionadas, por
Adicionalmente, todas as atas de reuniões do conselho e da diretoria celebradas até esta data encontram-se incluídas serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas). (e) Existência de
nos respectivos registros e refletem a totalidade das decisões aprovadas. As demonstrações contábeis e/ou notas comunicação, por parte das autoridades normativas, sobre inobservância de normas ou aplicação de procedimentos
explicativas: I. Indicam ou registram: 1. Bases de avaliações dos ativos e ajustes dessas avaliações mediante provisões contábeis etc. IV. Também confirmamos que: Não houve: (a) Fraude envolvendo administração ou funcionários em
adequadas, quando necessárias, para refletir valores de realização ou outros valores previstos pelos princípios con- cargos de responsabilidades ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter um efeito material nas
tábeis geralmente aceitos no Brasil. 2. Todas as obrigações e passivos, bem como as informações pertinentes quanto demonstrações contábeis; (c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam
a prazos, amortizações e encargos. 3. Todos os compromissos firmados e informações pertinentes. II. Pressupõem ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para
que: 1. Todos os ativos são de propriedade da Companhia e estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou contingências passivas. Os efeitos de desvios contábeis não reconhecidos nas demonstrações contábeis são imategravames. 2. Não há acordos para manutenção de limites mínimos de saldos em bancos ou outras vinculações, es- riais, tanto individualmente quanto em agregado, para as demonstrações contábeis em seu conjunto. Além disso,
tando esses saldos disponíveis. 3. As contas estão adequadamente classificadas, considerando prazos e natureza dos não temos conhecimento de quaisquer outros desvios que não tenham sido ajustados nas demonstrações contábeis.
ativos e passivos. 4. Todos os acordos ou operações estão adequadamente refletidos nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis submetidas à auditoria de V. Sas. podem ser identificadas pelos seguintes montantes:
Consolidado
5 Que o sistema contábil e os controles internos adotados pela entidade são de responsabilidade da administração Controladora
Valor – em milhares Valor – em milhares
e adequados ao seu tipo de atividade e volume de transações. 6. Todas as garantias dadas estão adequadamente Descrição
17.821
122.690
divulgadas nas demonstrações contábeis. Confirmamos a seguir o nome de todos os consultores jurídicos que cuidam Total Ativo:
17.558
17.558
de litígios, reclamações de impostos, ações trabalhistas e quaisquer outros processos, a favor ou contra a Companhia, Patrimonio Líquido:
(2.289)
(2.289)
bem como de qualquer outro fato que possa ser considerado como contingência. • Ambiel, Manssur Belfiore e Malta Prejuízo do Exercício:
Advogados; • Tozzini Freire Advogados; e • Elizabeth Alves Fernandes Advogados Associados . Confirmamos também Os montantes acima consignados concordarão com os livros da Companhia após o fechamento das contas do ano
de
31
de
dezembro
de
2020
mais
ajustes
gerenciais
efetuados
para
adequar
os
saldos
às
normas
internacionais
de
que mantivemos transações no ano de 31 de dezembro de 2020 com as seguintes instituições financeiras: • Banco
Santander. III. Além disso, não temos conhecimento: 1. De que membros da administração não tenham cumprido contabilidade e, excetuando-se qualquer alteração na classificação das contas ou ajuste, também concordarão com
quaisquer
publicações
ou
divulgações
para
outros
fins.
São
Paulo,
15
de
abril
de
2021.
PP&C
Auditores
Independentodas as leis, normas e regulamentos a que a Companhia está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que tes - CRC2SP16.839/O-0. Giácomo Walter Luiz de Paula - CRC1SP243.045/O-0 - Contador. Ana Gabriela Maia Alves
não tenham sido realizadas no melhor interesse da Companhia. 2. De outras partes relacionadas além daquelas pelas - CRC1SP289.432/O-5 - Contadora
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Proteção de dados se torna prioridade para a inovação
Obediência às normas de compliance ajuda explorar ferramentas como Pix

A

pesar de avanços
como a popularização do PIX e a
recém-autorizada possibilidade de fazer transferências
bancárias usando o WhatsApp, a percepção do consumidor sobre a forma como seus dados são usados
na internet ainda demonstra
sinais significativos de preocupação a respeito das possibilidades de alcance destas
e de outras inovações.
A pesquisa Radar Febraban, divulgada no final de
março pela instituição que
representa os bancos, revelou que 62% das pessoas entrevistadas se sentem
pouco seguras (41%) ou
nada seguras (21%) com relação à proteção de suas informações pessoais na web.
Para o estudo foram entrevistados três mil brasileiros
maiores de 18 anos de todas as cinco regiões do País,
com cotas de sexo, idade e
localidade, além de controle
de instrução e renda.
Fausto Ferraz, CEO da
Xsfera, plataforma de serviços especializados de
consultoria de negócios e
de soluções regulatórias, fo-

cada no mercado financeiro
e de pagamentos, chama a
atenção para a necessidade
de aumentar rapidamente a
confiança do consumidor
na proteção da rede, pois
isso será fundamental para
que o Open Banking, por
exemplo, alcance seus objetivos.
“O Banco Central idealizou o Open Banking para
fomentar a concorrência
entre as instituições participantes, reduzir taxas de
juros e trazer uma série de
outros benefícios para os
usuários de serviços financeiros. Mas o gatilho para
que isto aconteça é o consentimento dado pelos próprios titulares de dados para
que suas informações cadastrais e/ou transacionais
possam ser compartilhadas
entre instituições de seu relacionamento para obtenção de serviços agregados
ou ofertas mais aderentes
ao seu perfil. Caso as pessoas se recusem a fazer isso
por insegurança, o projeto
terá dificuldade de alcançar
todo o seu potencial,” comenta.
Para o fundador e pre-

sidente do Sigilo (Instituto
Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais,
Compliance e Segurança da
Informação), Victor Hugo
Pereira Gonçalves, infelizmente algumas ferramentas
que poderiam contribuir
para reduzir a sensação de
insegurança das pessoas
ainda não produziram efeitos significativos. Ele cita
como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD).
“Mesmo depois da entrada em vigor da LGPD,
temos acompanhado grandes vazamentos de dados
no Brasil que atemorizam
cada vez mais as pessoas.
Embora o texto da lei seja
bastante claro e completo
no sentido de gerar proteção total, na prática o que
vemos revela o mesmo roteiro: descaso institucional
e pedido de desculpas dos
controladores. Mas o titular
dos dados continua sendo
prejudicado”, afirma. A entidade é autora de uma ação
na 22ª Vara Cível Federal de
São Paulo, contra a Serasa
Experian. A iniciativa tem
como foco a denúncia feita

pela empresa PSafe de que
o bureau de crédito teria sido responsável por um vazamento de dados que expôs 223 milhões de CPFs e
40 milhões de CNPJs.
“Geralmente, principalmente no ecossistema de
inovação e startups, a preocupação com a melhoria da
experiência do usuário de
produtos e serviços ganha
maior relevância do que as
questões relacionadas à segurança”. É o que afirma
Marcos Rodrigues, sóciofundador da BR Rating,
primeira agência de classificação de risco e avaliação
dos sistemas de governança
corporativa do Brasil. Segundo ele, colocar as questões de segurança em um
segundo plano é erro e vai
na contramão no desenvolvimento das boas práticas
em governança corporativa,
que proporcionam, dentre outras práticas, melhor
gerenciamento de riscos,
maior transparência de informações financeiras, sistemas de compliance mais
robustos e maior alinhamento das diretrizes e políticas entre os stakeholders.”

Ainda assim, as perspectivas são positivas, pois segundo o Gartner, até 2023,
os gastos organizacionais
com tecnologias de gerenciamento de riscos para
apoiar a devida diligência
e monitoramento aumentarão em 50%. “As empresas estão com muita pressa
de resolver suas situações
para iniciar um novo tempo e não estão dispostas
a esperar pelos processos
manuais. Temos registrado
um crescimento constante
da procura por nossos serviços desde o ano passado,
mas nos últimos meses a
demanda se intensificou e
podemos afirmar que houve
um aumento de 320%”. A
opinião é de Alexandre Pegoraro, CEO da Kronoos,
startup que oferece uma
plataforma de compliance que realiza pesquisas a
partir do CPF ou CNPJ em
mais de 2.500 fontes para
conferir a idoneidade das
pessoas e empresas.
É fato que a segurança no
processamento de dados é
um dos pilares da transformação digital e as empresas estão se movimentando

para oferecer as melhores
condições para que isso
aconteça. Prova disso é que
o patamar de organizações
que se consideram perto
ou muito perto da chamada
maturidade digital teve um
salto de oito pontos percentuais entre 2019 e 2020. No
ano passado, as empresas
que se consideravam neste
patamar ficaram em 42,77%
contra os 34,36% registrados no período anterior. Os
dados são do ICTd - Índice
CESAR de Transformação
Digital, estudo feito pelo
CESAR, centro de inovação, educação e empreendedorismo com sede no Recife em parceria com a revista
HSM Management. “Para
entender o nível de maturidade digital de uma empresa é necessário avaliar de
forma ampla os impactos
da transformação, olhando
para dentro e fora da organização. Neste sentido, a
forma como elas tratam os
dados e se relacionam com
o ambiente regulatório certamente é um fator de grande importância”, conclui o
Chief Design Officer do
CESAR, Eduardo Peixoto.

PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES LTDA.

Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
2020
2019
Circulante
230.196 194.777
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
63.920
41.883
Contas a receber (Nota 7)
118.908 103.922
Estoques (Nota 8)
39.656
40.619
Adiantamentos a fornecedores
2.254
2.838
Impostos a recuperar (Nota 9)
5.251
5.098
Outras contas a receber
207
417
211.032 169.363
Não circulante
Depósitos judiciais (Nota 15)
151.654 108.675
Impostos diferidos (Nota 17)
3.183
Ativo de direito de uso (Nota 14.1)
7.628
9.753
Intangível (Nota 11)
32.786
32.658
15.781
18.277
Imobilizado (Nota 10)
Total do ativo
441.228 364.140
Passivo
2020
2019
Circulante
85.305
96.633
Fornecedores (Nota 12)
44.961
37.421
Empréstimos (Nota 13)
876
703
Impostos a recolher (Nota 16)
20.364
10.569
Obrigações trabalhistas a pagar
6.465
8.577
Passivos de arrendamento (Nota 14.2)
2.632
2.406
Dividendos e JCP a pagar
9.220
36.071
Partes relacionadas (Nota 18)
534
630
Outras contas a pagar
253
256
247.578 181.196
Não circulante
Empréstimos (Nota 13)
86.102
61.162
Obrigações por arrendamento (Nota 14.2)
5.716
7.950
Impostos diferidos (Nota 17)
354
Provisão para contingências (Nota 15)
155.760 111.730
108.345
86.311
Patrimônio líquido (Nota 19)
Capital social
71.064
71.064
Reserva legal
4.994
2.371
Reserva de incentivos fiscais
18.094
12.314
14.193
562
Reserva de lucros a distribuir
Total do passivo e patrimônio líquido
441.228 364.140
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31/12/2020
e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
52.459
46.788
Outros resultados abrangentes
52.459
46.788
Resultado abrangente total do exercício

CNPJ 04.177.443/0001-03
Demonstração das mutações no patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Capital Reserva Reserva de
Reserva de
Reserva de
Prejuízos Total do patrisocial
legal
Capital
incentivos fiscais lucros a distribuir acumulados mônio líquido
Saldos em 1º/12/2019
75.271
32
43.482
5.216
(46.785)
77.216
Aumento de capital (Nota 19 (a))
43.482
(43.482)
Redução de capital (Nota 19 (a))
(47.689)
47.689
Lucro líquido do exercício
46.788
46.788
Destinação:
Const. de reserva legal - 5%
2.339
(2.339)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
7.098
(7.098)
Dividendos e JCP a pagar
(36.790)
(36.790)
Constituição de reserva de lucros a distribuir
562
(562)
Outros
(903)
(903)
Saldos em 31/12/2019
71.064
2.371
12.314
562
86.311
Lucro líquido do exercício
52.459
52.459
Destinação:
Const. de reserva legal - 5%
2.623
(2.623)
Constituição de reserva de incentivos fiscais
5.780
(5.780)
Dividendos a pagar
(26.219)
(26.219)
JCP pagos
(4.206)
(4.206)
Constituição de reserva de lucros a distribuir
13.631
(13.631)
Saldos em 31/12/2020
71.064
4.994
18.094
14.193
108.345
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2020
2019
Receita líquida (Nota 20)
365.313 383.198
(167.852) (178.021)
Custos dos produtos vendidos (Nota 21)
197.461 205.177
Lucro bruto
Despesas com vendas
(43.548) (66.499)
Despesas com pessoal
(43.713) (49.638)
Despesas de depreciação e amortização
(5.512)
(3.944)
Despesas gerais e administrativas (Nota 22)
(14.018) (18.445)
10.331
190
Outras receitas operacionais, líquidas
101.001
66.841
Lucro operacional
Receitas financeiras (Nota 23)
1.833
1.407
(27.371)
(2.789)
Despesas financeiras (Nota 23)
(25.538)
(1.382)
Despesas financeiras, líquidas
75.463
65.459
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
IR e CS corrente (Nota 17)
(26.540) (17.673)
3.536
(998)
IR e CS diferido (Nota 17)
52.459
46.788
Lucro líquido do exercício

das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financei- demonstrações financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoáras - Aos Administradores e Quotistas da Puig Brasil Comercializadora de vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres
Perfumes Ltda. RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
da Puig Brasil Comercializadora de Perfumes Ltda. (“Sociedade”), que com- emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
preendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demons- alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecreferidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
posição patrimonial e financeira da Puig Brasil Comercializadora de Perfumes referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
Ltda. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audiadotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res- toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade, de acor- tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
do com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relenal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude Contabilidade, e cumprimos com as demais reponsabilidades éticas de de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimenda Administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administrapara permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avalia- obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
ção da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidaaplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o de operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas opera- divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Lucro líquido do exercício
52.459 46.788
Ajustes:
Provisão para contingências
44.030 43.940
Depreciação e amortização
5.512
3.944
Despesa de juros
597
566
Ganhos/ (perdas) de créditos com cliente e outras
74
116
Impostos a recolher
48.252 18.637
Variação cambial
25.256
1.335
Impostos diferidos
(3.536)
998
Outros
(903)
Variações no capital circulante
Contas a receber
(15.060) (8.303)
Estoques
963
1.168
Adiantamentos a fornecedores
584
402
Impostos a recuperar
(153) (1.385)
Depósitos judiciais
(42.979) (43.716)
Outras contas a receber
210
731
Fornecedores
7.540
5.740
Partes relacionadas
(96)
573
Obrigações trabalhistas a pagar
(2.112)
504
Passivo de arrendamento
(2.008) 10.356
Outras contas a pagar
(3)
(79)
Caixa gerado nas operações
119.530 81.412
Juros pagos
(741)
(58)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(39.089) (12.699)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
79.700 68.655
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo de direito de uso, imobilizado e intangível (2.117) (20.824)
Baixa de ativo
1.099
112
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(1.018) (20.712)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos
- (7.225)
JCP pagos aos acionistas
(56.645) (2.869)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
(56.645) (10.094)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
22.037 37.849
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
41.883
4.034
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
63.920 41.883
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
22.037 37.849
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 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. RJ, 09/04/2021. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Gláucio Dutra da
Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4

“As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na Sede da Companhia.”

Gabriela Susana Ghibaudi - Diretora financeira
Luciana Brayer Ramos - Contador - CRC RJ 110110/O-0
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Três perguntas: o que os aeroportos têm de tão especial?
Por Jorge Priori

O

s aeroportos foram as grandes
estrelas nos leilões organizados pelo governo federal na Infra Week, no começo do mês de
abril. Conversamos com
César Bergo, coordenador
da Pós-Graduação em Mercado Financeiro e Capitais
da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Brasília e presidente do Conselho Regional de Economia da 11ª
Região, sobre sua avaliação
desses leilões, como estão
os aeroportos que já haviam
sido concedidos pelo governo federal e as perspectivas dos próximos leilões do
setor aeroportuário.
Como você avalia o
resultado dos leilões de
concessão dos aeroportos na Infra Week?
O resultado do último
leilão dos 22 aeroportos foi
altamente positivo. O interesse de grupos nacionais
e estrangeiros pelo edital
comprovam esse sucesso.
O compromisso assumido
pela iniciativa privada, de
realizar os investimentos
necessários nos próximos
anos, permitirá que a infraestrutura aeroportuária
atenda aos grandes desafios
ditados pelo ritmo crescente da demanda pelos serviços aéreos.
Sabe-se que a busca das
melhores formas de organizar e gerir um negócio para
viabilizar seu desenvolvi-

mento e gerar bons resultados é a tônica dos processos
vencedores desses leilões
dentro do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI) do Governo Federal.
Apesar da crise atual e a
consequente queda na demanda em decorrência da
pandemia, temos que os
contratos firmados pelo
prazo de 30 anos garantem a segurança necessária
a esses investimentos. Não
tenho dúvida que os investimentos, por meio de concessões, vão gerar impactos
positivos na competitividade dos negócios e no desenvolvimento econômico.
Como estão os aeroportos que já foram leiloados?
Os 22 aeroportos que já
estão sob o controle de empresas privadas respondem
por 66% da movimentação
total de passageiros do país. Com esses novos blocos
leiloados essa parcela deve aproximar dos 80% de
transporte de passageiros
nos aeroportos nacionais.
Desde então, todos eles
vêm recebendo investimentos para a construção de
novos terminais de passageiros e estacionamentos,
ampliação do pátio de aviões e melhorias nas pistas
de pouso e decolagem, entre outros.
Eles também tiveram aumento significativo na capacidade de passageiros. Para
ilustrar, cito apenas o caso
dos seis primeiros terminais

que foram leiloados que, antes das concessões, tinham
capacidade para transportar
93,9 milhões de passageiros
ao ano e, hoje, essa capacidade é de 161 milhões, um
aumento de 71,5%.
Os investimentos feitos
nos aeroportos já privatizados melhoraram a infraestrutura aeroportuária do
país, algo que, na minha
visão, não seria possível
caso permanecessem sob
controle da Infraero. Está
comprovado que neste segmento, por diversos fatores, o capital privado é mais
eficiente para buscar os retornos necessários à manutenção e modernização da
atividade. Em Brasília, um
cartão-postal do país, por
exemplo, o aeroporto que
era uma lástima funciona,
hoje, muito bem. E não é
somente na parte estética e
de conforto dos passageiros, o terminal de Brasília
é referência em diversos
outros quesitos e está mais
adaptado e eficiente.
O bom desempenho empresarial passou a ser considerado, então, função do
ajuste do negócio a seu ambiente. É nesta direção que
devemos direcionar nossa
atenção para compreender
as transformações ocorridas nos aeroportos na última década. A capacidade
operacional para cargas e
passageiros mais do que
dobrou nesta última década, considerando que esse
processo de concessão foi
iniciado em 2011.

A situação econômica
dos empreendimentos já
leiloados é bastante variável.
Enquanto poucos aeroportos não alcançaram o ponto
de equilíbrio financeiro, a
maioria conseguiu apresentar melhoras significativas,
em particular aqueles que
obtiveram sucesso na utilização da capacidade ociosa
ou na ampliação significativa na oferta de serviços.
Também foi preciso desenvolver ainda as instalações
de operação, tais como vias
de circulação, pistas, pátios
e outras áreas, a fim de atender ao crescente volume de
tráfego e receber aviões de
maior porte.
Além disso, problemas
atuais vieram agravar o
quadro financeiros dessas
estruturas com despesas suplementares especialmente
para atender as exigências
de segurança, para aplicar
medidas de redução ou de
preservação de ruído aeronáutico e, também, significativamente, para participar
dos programas de combate
ao tráfico de drogas e ao
terrorismo.
As empresas aéreas sentiram-se aliviadas, pois a elas
interessa que o cliente seja
bem atendido e que elas
possam voar para onde for
necessário. A situação gerada pela falta de investimentos nos terminais estava
levando o setor aéreo a um
estado de estrangulamento.
Quais deverão ser os
próximos passos do Go-

verno Federal com os
leilões de concessão do
setor aeroportuário?
Não tenho dúvida de que
os próximos anos serão
marcados por um cenário
de recuperação e expansão
do tráfego aéreo e o setor
deverá vivenciar um crescimento acelerado, tanto no
volume de cargas quanto
no número de passageiros.
Torna-se, portanto, necessário realizar os investimentos, não só na infraestrutura como no redesenho do
transporte aéreo, que precisará mudar, em relação à
agilidade no planejamento e
implementação de ações.
A exploração da infraestrutura aeroportuária ultrapassa a perspectiva dos
assuntos exclusivamente da
alçada das autoridades aeronáuticas e governamentais
para entrar, também, na área
de interesse direto de operadores e usuários. Todas
as ações, procedimentos e
estratégias que influenciam
os custos das atividades aeroportuárias devem ter o
máximo de transparência
face às suas implicações e
repercussões no mudo dos
negócios. Tratando-se de
sistema que exige concentração de capital, tanto para
a implantação como para
a exploração, os assuntos
envolvendo os aeroportos
revestem-se de especial relevo. O conjunto de problemas e soluções é de interesse geral. Assim, a meu ver, a
economia aeroportuária deve ser conduzida com base

em fundamentos técnicos.
Os investimentos nos
terminais que já se encontram sob controle de empresas privadas não param
de crescer, seguindo cronograma previamente estabelecido. É consenso no
mercado de que tais investimentos não seriam efetuados caso permanecessem
sob o controle federal. Com
capital privado os aeroportos tendem a funcionar melhor e efetuar investimentos
de forma mais ágil. Cabe ao
próprio governo federal o
mérito de ter patrocinado e
aprimorado o atual modelo de concessão, que prevê
menor participação estatal
no negócio.
Mesmo antes da grave
situação atualmente vivenciada pela pandemia de
Covid-19, a crise econômica já havia contribuído
para a queda no movimento dos aeroportos. Mas o
que justifica o investimento neste setor é a visão de
longo prazo e o potencial
de crescimento da demanda continua sendo o vetor
motivacional desses empreendimentos.
Acredito que, como forma de motivar os próximos
leilões e transformá-los em
um sucesso como os últimos eventos, o Governo
Federal irá incluir as duas
principais “joias” do setor,
o aeroporto de Congonhas
(São Paulo) e o de Santos
Dumont (Rio de Janeiro),
dois dos principais aeroportos do país.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em cumprimento ao que determina a Lei das S/A e na conformidade das determinações estatutárias vimos submeter
à apreciação e aprovação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Diretoria.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
2020
2019
2020
2019
45.921
48.959
ATIVO
20.277
21.933 Receita Bruta de Venda
3.383
4.027
Circulante
16.740
18.254 Dedução de Vendas
42.537
44.932
Caixa e equivalentes de caixa
6.223
4.557 Receita Líquida de Vendas
29.051
29.136
Realizável Curto Prazo
10.517
13.696 Custo do Produtos Vendidos
13.486
15.796
Ativo não Circulante
1.420
1.420 Lucro Bruto Operacional
3.946
3.979
Realizável Longo Prazo
1.420
1.420 Despesas com Vendas
4.070
3.375
Ativo Imobilizado
2.117
2.259 Despesas Administrativas
24
Imobilizado
2.117
2.259 Despesas Tributárias
123
125
PASSIVO
20.277
21.933 Despesas Financeiras
203
149
Circulante
264
483 Receita Financeira
5.549
8.442
Fornecedores
30
158 Lucro Operacional
194
18
Obrigações Tributárias
87
257 Receita não Operacional
95
2
Obrigações Trabalhistas
147
68 Despesa não Operacional
5.648
8.458
Passivo não Circulante
2.537
2.572 Resultado antes Provisões
504
543
Patrimônio Líquido
17.476
18.878 Provisão para Contribuição Social
917
993
Capital Social
1.500
1.500 Provisão para Imposto de Renda
4.226
6.922
Reserva de Capital
340
340 Lucro Líquido do Exercício
Lucros Acumulados
15.636
17.038
DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO
NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais)
1. Contexto Operacional: Café Favorito S/A, tem como atividade preponde31/12/2020 31/12/2019
rante a Torrefação e moagem de café, cuja comercialização é voltada para o Saldo Final do Período
15.636
17.037
comércio atacadista e varejista. Em 05/01/2010, o Café Favorito S/A possui Lucros Acumulados
17.037
18.765
investimento relevante representado por 130.000 cotas de capital da empresa Lucro ou Prejuízo do Exercício
4.226
6.922
Café Faraó Ltda., CNPJ nº 32.498.750/0001-21, NIRE 33.2.04384718, capital Ajuste Devedores
(27)
social totalizando R$200.000,00 (Duzentos mil reais). 2. Resumo das Princi- Lucros Distribuídos Pagos
(5.600)
(8.650)
pais Políticas Contábeis: As demonstrações contábeis do exercício findo em
31/12/2020 foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº culada pelo método linear. 5. O Capital Social de R$1.500.000,00 (Um milhão e
6.404/76. 2. As receitas e despesas são recolhidas pelo regime de competência. quinhentos mil reais), representado por 70.000 (Setenta mil) ações ordinárias
3. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. 4. A depreciação é cal- nominativas no valor de R$27,43 (Vinte e sete reais e quarenta e três centavos).

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa
6.223
4.557
Lucro Líquido
4.226
6.922
(-) Aumento de Estoque
2.758
1.993
(+) Depreciação
207
208
(-) Aumento de cliente
(12)
(1.249)
(+) Pagamento a Funcionário
(61)
7
(+) Contas a Pagar
(+) Pagamento de Impostos e Tributos
(30)
(179)
(+) Aumento do Fornecedor
(128)
(107)
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas
(414)
46
(+) Impostos a Recuperar
670
689
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido
7.164
8.330
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento por Venda de Imobilizado
436
81
(-) Aquisição de Ativo Permanente
(334)
(1.468)
(+) Recebimento de Dividendos
(=) Disponibilidades geradas pelas
(aplicadas nas) Atividades de Investimento
102
(1.387)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(+) Novos Empréstimos
(-) Amortização de Empréstimos
(+) Emissão de Debêntures
(-) Pagamento de Dividendos
(5.600)
(8.650)
(-) Ajuste de Devedores
(=) Disponibilidades geradas pelas
(aplicadas nas) Atividades de financiamento
(5.600)
(8.650)
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades
1.666
(1.707)
DISPONIBILIDADE - no início do período
4.557
6.264
DISPONIBILIDADE - no final do período
6.223
4.557
Andréia Guedes de Oliveira - Presidente
David de Paula Vieira - Contador - CRC/RJ 55.100/0-9 - CPF 723.386.877-87

RNX 20 HOLDING S.A.

CNPJ: 20.052.530/0001-90
Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o balanço encerrado
em 31.12.2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Capital social
31/12/20 31/12/19 (Em R$ mil)
Capital Capital a
Prejuízo
Ativo circulante: Caixa e equivalentes de caixa
35
10
integralizado integralizar acumulado
Total
Ativo não circulante: Permanente
107.682
1
(1)
(2)
(2)
Investimentos
107.682
- Saldo em 31/12/2018
Total do ativo
107.717
10 Aumento de capital,
10
10
Passivo circulante: Tributos a recolher
2
- conforme AGE de 08/01/2019
Patrimônio líquido
107.715
10 Aumento de capital,
10
10
Capital social
110.150
21 conforme AGE de 29/07/2019
1
1
Prejuízo acumulado
(2.435)
(11) Capital integralizado
(9)
(9)
Total do passivo e patrimônio líquido
107.717
10 Prejuízo líquido do exercício
Saldo em 31/12/2019
21
(11)
10
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Aumento de capital,
110.029 (110.029)
Despesas operacionais
31/12/20 31/12/19 conforme AGE de 23/03/2020
Administrativas
(75)
(8) Aumento de capital,
100
(100)
Outras receitas/(despesas) operacionais
(2.349)
(1) conforme AGE de 31/10/2020
110.129
- 110.129
Total despesas operacionais
(2.424)
(9) Capital integralizado
(2.424) (2.424)
Resultado financeiro, líquido
- Prejuízo líquido do exercício
110.150
(2.435) 107.715
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.424)
(9) Saldo em 31/12/2020
Tributos sobre o lucro
- Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
Prejuízo líquido do exercício
(2.424)
(9)
31/12/20 31/12/19
Prejuízo líquido atribuído aos acionistas: Controladores
(2.424)
(9)
(2.424)
(9)
Prejuízo por ação básico (em R$)
(26,72)
(0,61) Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
(2.424)
(9)
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Cia.: A RNX 20 HOLDING S/A Resultado abrangente total
(doravante denominada como “Cia.”) é uma sociedade anônima de capital nacional Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais (Interfechado com sede social localizada na Av. das Américas, nº 4.200, bloco 5, sala 501, national Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações financeiras foram
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. A Cia. tem por objeto a participação em outras elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas nas estimativas
sociedades empresárias e não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, po- contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações
dendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 2. Políticas contábeis: As financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgademonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis mento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas
adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os Pronunciamen- demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e pretos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão em conformidade missas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilicom as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting dade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ mil)
31/12/20 31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(2.424)
(9)
Ajustes por: Investimentos baixados ao resultado
2.347
(77)
(9)
Aumento/(diminuição) nos tributos a recolher e parcelamentos
2
Aumento/(diminuição) de outros ativos e passivos circulantes
(2)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(75)
(11)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos
(110.029)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
de investimento
(110.029)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
110.129
21
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
de financiamento
110.129
21
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
25
10
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
10
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
35
10
do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como
a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para
as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. As
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo histórico como
base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros ativos e
passivos, os quais são mensurados pelo valor justo. As demonstrações financeiras
estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Cia..
Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para
o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.
Luiz Alves Filho - Presidente; Salvador Liporace - Diretor
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

8 Financeiro

EVOLTZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 28.037.759/0001-68 - NIRE 33.3.003.2953-6
Cia. Fechada
Ata de RCA realizada em 09/04/2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos
09/04/2021, às 10h, na sede social da Evoltz Participações S.A. (“Cia.”),
situada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sala
204 e 304, Edifício Office Park Center, Jacarepaguá, na cidade do RJ, RJ,
CEP 22775-022. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Cia., nos termos do Art. 23, §3º, do Estatuto Social da Cia..
3. Composição da Mesa: Presidente: João Pinheiro Nogueira Batista;
Secretária: Renata Alvarez Vieira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a
realização, pela Manaus Transmissora de Energia S.A. (“Emissora”), da 2ª
emissão de debêntures simples (“Debêntures”), não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, para
distribuição pública com esforços restritos, em série única, com valor nominal
unitário de R$ 10.000,00 cada, no valor total de R$ 750.000.000,00, nos
termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser
Convolada na Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com
Esforços Restritos, em Série Única, da Manaus Transmissora de Energia S.A.”
(“Escritura de Emissão”), as quais serão objeto de distribuição pública, com
esforços restritos de distribuição (“Emissão” e “Oferta Restrita”), nos termos
da Lei nº 6.385, de 07/12/1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”); (ii) a celebração do “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Manaus Transmissora de
Energia S.A., sob Condição Suspensiva” (“Contrato de Alienação Fiduciária
de Ações”), tendo como objeto alienação fiduciária da totalidade das ações
de emissão da Emissora detidas pela Cia. e TPG Seville SPV, LLC. (“TPG” e
quando em conjunto com a Cia., as “Acionistas”), quer existentes ou futuras,
incluindo todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem a elas atribuídos,
a qualquer título, tais como lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio e
todos os demais valores de qualquer outra forma distribuídos pela Emissora,
bem como quaisquer bens em que as ações alienadas sejam convertidas
(inclusive quaisquer certificados de depósitos ou valores mobiliários), todas
as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas às Acionistas
no capital social da Emissora, ou seu eventual sucessor legal por meio de
subscrição, por força de desmembramentos, grupamentos ou exercício de
direito de preferência das ações alienadas, distribuição de bonificações,
direito de subscrição de novas ações representativas do capital da Emissora,
bônus de subscrição, conversão de debêntures de emissão da Emissora e de
titularidade das Acionistas no capital da Emissora, todas as ações, valores
mobiliários e demais direitos que porventura, venham a substituir as ações
alienadas fiduciariamente, em razão de cancelamento das mesmas,
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização
societária envolvendo a Emissora (“Alienação Fiduciária de Ações”); (iii) a
autorização à Cia. e aos seus representantes para, uma vez aprovada a
Emissão e a outorga da Alienação Fiduciária de Ações, celebrar todos os
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários
ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, sem a
necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela
Cia., inclusive (1) em virtude de normas legais regulamentares; (2) para
correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (3)
para atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração na
razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário. 5. Deliberações:
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi
deliberada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar
a 2ª emissão de Debêntures da Emissora, nos termos da Instrução CVM 476,
a serem distribuídas sob o regime de garantia firme de colocação no montante
de R$ 750.000.000,00, sendo que as Debêntures terão as seguintes
características e condições: (a) Número da Emissão: a Emissão representa
a 2ª Emissão de Debêntures da Emissora; (b) Valor Total da Emissão: o valor
total da Emissão será de R$750.000.000,00, na Data de Emissão (conforme
definida abaixo) (“Valor Total da Emissão”); (c) Data de Emissão das
Debêntures: a data de emissão das Debêntures será 15/04/2021 (“Data de
Emissão”); (d) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de
liquidação antecipada, as Debêntures terão prazo de vencimento de 10 anos
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15/04/2031 (“Data
de Vencimento); (e) Número de Séries: a Emissão será realizada em série
única; (f) Quantidade de Debêntures: a Emissão será composta de 75.000
Debêntures; (g) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das
Debêntures, na Data de Emissão, será de R$10.000,00 (“Valor Nominal
Unitário”); (h) Colocação e Plano de Distribuição: as Debêntures serão
objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução CVM 476, com a intermediação de instituições financeiras
autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários
(“Coordenadores”), sendo que uma destas instituições atuará na qualidade
de coordenador líder (“Coordenador Líder”), sob o regime de garantia firme
de colocação para o Valor Total da Emissão, individual e não solidária, nos
termos do “Contrato de Estruturação, Coordenação e Colocação para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme
de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, em
Série Única, da 2ª Emissão da Manaus Transmissora de Energia S.A.”, a ser
celebrado entre a Emissora e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”);
(i) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos pela Emissora com a
Oferta Restrita serão destinados para (i) a liquidação antecipada da totalidade
do saldo devido pela Emissora no âmbito do financiamento obtido junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
(“BNDES”), nos termos do “Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 11.2.0721.1”, celebrado entre a Emissora e o BNDES, com a
interveniência de terceiros, em 05/10/2011, conforme aditado de tempos em
tempos (“Financiamento BNDES”) dentro do prazo definido na Escritura de
Emissão; (ii) a liquidação antecipada da totalidade do saldo devido pela
Emissora no âmbito dos financiamentos obtidos junto ao Banco da Amazônia
S.A. – BASA (“BASA”), nos termos da “Cédula de Crédito Bancário
FII-G-033-11/0034-7”, emitida pela Emissora em favor do BASA, em 27 de
junho de 2011, conforme aditada de tempos em tempos (“CCB BASA”), e da
“Escritura Pública da Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis
Dividida em Duas Séries da Espécie com Garantia Real e Fidejussória por
Fiança”, celebrados entre a Emissora e o BASA, com a interveniência de
terceiros, na qualidade de fiadores, em 16/02/2012, conforme aditada de
tempos em tempos (“Escritura de Emissão BASA”, e quando referida em
conjunto com a CCB Basa, os “Financiamentos BASA”) dentro do prazo
definido na Escritura de Emissão; (iii) a liquidação antecipada do saldo devido
pela Emissora no âmbito das Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor
do Banco Itaú Unibanco S.A. nº 100120060016000 e nº 101119120003101
(“CCBs Itaú”) dentro do prazo definido na Escritura de Emissão; e (iv) os
recursos remanescentes para a gestão ordinária dos negócios da Emissora,
incluindo pagamentos aos acionistas por meio de distribuição de dividendos
ou redução de capital, em ambos os casos, desde que em cumprimento com
as obrigações previstas na Escritura de Emissão; (j) Banco Liquidante e
Escriturador: a instituição prestadora dos serviços de banco liquidante das
Debêntures é o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade
de SP, SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, inscrita no CNPJ
nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”) e a instituição prestadora de
serviços de escrituração das Debêntures é o Itaú Corretora de Valores S.A.,
instituição financeira com sede na cidade de SP, SP, na Av. Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.500, 3º andar, inscrita no CNPJ nº 61.194.353/0001-64
(“Escriturador”); (k) Agente Fiduciário: o Agente Fiduciário, representando a
comunhão titulares das Debêntures, é a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, com sede na Cidade do RJ, RJ, na Av. das
Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca,
inscrita perante o CNPJ nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”); (l)
Forma, Tipo, Conversibilidade e Comprovação da Titularidade das
Debêntures: as Debêntures serão nominativas, escriturais, sem a emissão
de cautelas ou certificados e não serão conversíveis em ações de emissão da
Emissora. A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da
conta de depósito das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente,
será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato
expedido pela B3, em nome dos Debenturistas para as Debêntures
custodiados eletronicamente na B3; (m) Espécie: As Debêntures serão da
espécie quirografária, a ser convolada na espécie com garantia real, nos
termos da Escritura de Emissão e nos termos do art. 58 da LSA. A convolação
aqui tratada será efetuada mediante aditamento à Escritura de Emissão, sem
a necessidade de realização de nova aprovação societária da Emissora; (n)
Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as
Debêntures serão depositadas para (i) distribuição no mercado primário por
meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição
liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado
secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP 21”),
administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (o)
Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão
efetuados pela Emissora no dia do seu respectivo vencimento utilizando-se,
conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures
nela custodiadas eletronicamente; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo
Banco Liquidante para as Debêntures que não estejam custodiadas
eletronicamente na B3; (p) Preço de Subscrição e Forma de Integralização:
as Debêntures serão subscritas e integralizadas, à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição, observado o Plano de Distribuição, a qualquer
momento, a partir da data de início de distribuição, durante o prazo de
colocação das Debêntures, pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira data
de integralização (“Data da Primeira Integralização”), ou, caso qualquer
Debênture venha a ser integralizada em qualquer data diversa e posterior à
Data da Primeira Integralização, a integralização deverá ser feita pelo Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a Data de Início da Rentabilidade até a data da efetiva integralização,
de acordo com as normas da B3. As Debêntures poderão ser colocadas com
ágio ou deságio, conforme o caso, desde que ofertado em igualdade de
condições a todos os investidores no ato de subscrição delas; (q) Amortização:
o saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em parcelas semestrais
consecutivas, sem carência e com fluxo customizado, devidas sempre no dia
15 dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo que a primeira parcela
será devida em 15/10/2021 e as demais parcelas serão devidas em cada uma
das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as
datas e percentuais indicados na Escritura de Emissão; (r) Resgate
Antecipado Facultativo Total: observados os termos e condições
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estabelecidos na Escritura de Emissão, a Emissora poderá, a seu exclusivo
critério, a partir do 3º aniversário da Data de Emissão, ou seja, a partir de
15/04/2024 (inclusive), realizar o resgate antecipado da totalidade das
Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), de acordo com os termos e
condições estabelecidos na Escritura de Emissão. Por ocasião do Resgate
Antecipado Facultativo, o valor devido pela Emissora será equivalente ao
Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,
acrescido da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a
data do Resgate Antecipado Facultativo, calculado pro rata temporis desde a
Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso (“Saldo Devedor”), e prêmio flat
incidente sobre o Saldo Devedor de acordo com os percentuais abaixo:
Período do Resgate Antecipado Facultativo - Prêmio flat aplicado sobre
o Saldo Devedor: De 15/04/2024 (inclusive) até 15/04/2025 (exclusive) 3,50%; De 15/04/2025 (inclusive) até 15/04/2026 (exclusive) - 3,00%; De
15/04/2026 (inclusive) até 15/04/2027 (exclusive) - 2,00%; De 15/04/2027
(inclusive) até 15/04/2028 (exclusive) - 1,60%; De 15/04/2028 (inclusive) até
15/04/2029 (exclusive) - 1,20%; De 15/04/2029 (inclusive) até 15/04/2030
(exclusive) - 0,80%; A partir de 15/04/2030 (inclusive) até a Data de Vencimento
(exclusive) - 0,60%. (s) Amortização Extraordinária: A Emissora poderá, a
seu exclusivo critério, a partir do 3º aniversário da Data de Emissão, ou seja,
a partir de 15/04/2024 (inclusive), realizar a amortização extraordinária
facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária”), de acordo com
os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão. Por ocasião da
Amortização Extraordinária, o valor devido pela Emissora será equivalente à
parcela do Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, a ser amortizada, acrescido da Remuneração e demais
encargos devidos e não pagos até a data da Amortização Extraordinária,
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data da efetiva Amortização Extraordinária, incidente sobre a parcela do
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a
ser amortizada (“Saldo Devedor”), e prêmio flat incidente sobre o Saldo
Devedor de acordo com os percentuais abaixo: Período - Prêmio flat aplicado
sobre o Saldo Devedor: De 15/04/2024 (inclusive) até 15/04/2025 (exclusive)
- 3,50%; De 15/04/2025 (inclusive) até 15/04/2026 (exclusive) - 3,00%; De
15/04/2026 (inclusive) até 15/04/2027 (exclusive) - 2,00%; De 15/04/2027
(inclusive) até 15/04/2028 (exclusive) - 1,60%; De 15/04/2028 (inclusive) até
15/04/2029 (exclusive) - 1,20%; De 15/04/2029 (inclusive) até 15/04/2030
(exclusive) - 0,80%; A partir de 15/04/2030 (inclusive) até a Data de Vencimento
(exclusive) - 0,60%. A realização da Amortização Extraordinária deverá
abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures, e deverá obedecer ao
limite de amortização de 98% do Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme o caso. (t) Aquisição Facultativa: A Emissora
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no art.
55, § 3º, da LSA, nos arts 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na Instrução CVM
nº 620, de 17/03/2020, conforme alterada. As Debêntures adquiridas pela
Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em
tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas
pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus a mesma Remuneração das demais Debêntures; (u)
Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do
DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na
forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida de sobretaxa
(spread) de 2,7500% ao ano, base de 252 Dias Úteis, a ser calculada de
acordo com a fórmula disposta na Escritura de Emissão; (v) Pagamento da
Remuneração das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em
decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes
das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração
será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro
pagamento devido em 15/10/2021, e os demais pagamentos devidos sempre
no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o último devido na
Data de Vencimento; (w) Vencimento Antecipado: As Debêntures terão seu
vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na
Escritura de Emissão; (x) Repactuação: as Debêntures não serão objeto de
repactuação programada; (y) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da
Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de
qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos da Escritura de
Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora,
devidamente acrescidos da Remuneração, ficarão, desde a data da
inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa
convencional, irredutível e não compensatória, de 2%; e (ii) juros moratórios à
razão de 1% ao mês calculados pro rata temporis; (z) Agência de
Classificação de Risco: será contratada agência de classificação de risco
dentre a Fitch Ratings, Moody´s ou Standard and Poor´s (“Agência de
Classificação de Risco”) para, em até 6 meses contados da Data de
Emissão, emitir o relatório de classificação de risco das Debêntures e da
Emissora. Durante o prazo de vigência das Debêntures, a Emissora deverá
manter contratada a Agência de Classificação de Risco para a atualização
anual da classificação de risco (rating) das Debêntures, sendo que sua
substituição somente poderá ser efetuada de acordo com os procedimentos
descritos na Escritura de Emissão; (aa) Garantias: Como garantia do fiel,
pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, na Data de Emissão,
devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da Remuneração e dos
Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações
pecuniárias presentes e futuras, principais e acessórias, previstas na Escritura
de Emissão e nos Contratos de Garantia (conforme abaixo definidos), inclusive
honorários advocatícios, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou
indenizações, bem como as obrigações relativas ao Banco Liquidante, ao
Escriturador, à B3, ao Agente Fiduciário e demais prestadores de serviço
envolvidos na Emissão, bem como honorários do Agente Fiduciário e
despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente
Fiduciário ou Debenturistas, inclusive, na constituição, formalização, execução
e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão (“Obrigações
Garantidas”), sujeitas ao cumprimento da Condição Suspensiva (conforme
definido na Escritura de Emissão), as Debêntures serão garantidas pelas
seguintes garantias reais (“Garantias Reais”): (i) Alienação Fiduciária de
Ações, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; e (ii) cessão
fiduciária (1) da totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Emissora,
emergentes do Contrato de Concessão n° 010/2008, originalmente celebrado
entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e a Emissora, em 16
de outubro de 2008 e seus posteriores aditivos, compreendendo a concessão
para do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica da Rede Básica
do Sistema Elétrico Interligado, composto pela Linha de Transmissão 500 kV
Oriximiná/Cariri CD, SE Itacoatiara 500/138 kV e SE Cariri 500/230 kV,
entradas de linha e instalações vinculadas, bem como as demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle,
telecomunicação, administração e apoio (“Contrato de Concessão” e
“Projeto”, respectivamente), e provenientes do Contrato de Prestação de
Serviços de Transmissão n° 011/2008, firmado entre a Emissora e o Operador
Nacional do Sistema Elétrico — ONS (“ONS”), em 14/04/2019, e seus
posteriores aditivos (“Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão”)
bem como todos os direitos emergentes provenientes das apólices de seguros
contratadas no âmbito do Projeto, compreendendo, mas não se limitando ao
direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente,
sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder
Concedente à Emissora, incluído o direito de receber todas as indenizações
pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão
e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, celebrados entre o ONS,
as concessionárias de transmissão e as usuárias do sistema de transmissão,
inclusive a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de
transmissão; (2) os direitos creditórios da Emissora, provenientes da prestação
de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato de
Concessão e no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão e nos
Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, celebrados entre o ONS, as
concessionárias de transmissão e as usuárias do sistema de transmissão,
inclusive a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de
transmissão; (3) os direitos creditórios sobre determinadas contas correntes
de titularidade da Emissora de movimentação restrita, incluindo recursos
disponíveis, em processo de compensação ou investimentos permitidos, os
quais serão cedidos de acordo com as condições a serem estabelecidas no
Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido); (4) todos os demais
direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da Emissora que
possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e
regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão, do
Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão, ou decorrentes da
prestação de serviços de transmissão de energia elétrica pela Emissora
(“Direitos Creditórios” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente), nos termos
do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e
Outras Avenças, sob Condição Suspensiva”, a ser celebrado entre a Emissora
e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária” e, em conjunto com
o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, os “Contratos de Garantia”). (ii)
aprovar a outorga da Alienação Fiduciária de Ações e celebração do Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações; (iii) autorizar a Cia. e aos seus representantes
a celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos
os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta
Restrita, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional ou
ratificação pela Cia., inclusive (1) em virtude de normas legais regulamentares;
(2) para correção de erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos;
e/ou (3) para atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração
na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário; e (iv)
ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima até o
arquivamento da presente ata no órgão competente. 6. Encerramento: 6.1
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por: Presidente:
Sr. João Pinheiro Nogueira Batista; Secretária: Sra. Renata Alvarez Vieira.
Conselheiros Presentes: Edward Thomas Beckley, Li Yu Elly Thio, Jonathan
Garfinkel, Jerson Kelman e João Pinheiro Nogueira Batista. Rio de Janeiro,
09/04/2021. Confere com o original lavrado em livro próprio. João Pinheiro
Nogueira Batista - Presidente da Mesa; Renata Alvarez Vieira - Secretária da
Mesa. Jucerja nº 4051483 em 19/04/2021.

AMOTAXI - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DE IPANEMA
CNPJ: 00.064.222/0001-78 RCPJ: 129.902
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Amotaxi Associação dos Motoristas de Táxi de Ipanema,
usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social de conformidade
com a Diretoria, CONVOCA os seus 40 (quarenta) associados em dia com
suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada em 24 de maio de 2021, na Praça General Osório, Ipanema
– Rio de Janeiro – RJ. Fora de sua sede por motivos de espaço. Com
a primeira convocação às 10:00 h com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados, em segunda convocação às 10:30h com a presença da
metade mais um dos associados, e em terceira e última convocação às
11:00h, com a presença mínima de dez (10) associados. Para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Eleição para a Diretoria, II- Eleição para
o Conselho Fiscal, III- Prestação de Contas de Junho/2019 a Maio/2021,
IV- Reajuste de Mensalidades, V- Alteração do Capítulo VI, artigo 16º do
Estatuto Social e VI- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2021.
André Luiz de Souza Carvalho – Presidente.

NIQUELMINAS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF 16.518.953/0001-86 / NIRE 33300274821
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
Ficam convocados os acionistas da Cia., por meio de sua Diretora
Administrativo-Financeira, na forma do art.123, Lei 6.404/76 (“LSA”), para
se reunirem em AGE, a ser realizada às 09h00 em primeira convocação e
às 10h00 em segunda convocação, na forma do artigo 6º Estatuto Social,
do dia 29.04.2021, na forma do art.124,§2º da LSA, na sede dos advogados
da Cia. à Av. Almirante Barroso, nº 52, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20031-918, para deliberarem em pauta informativa sobre a adequação
dos arts. 2º, 3º e 9º do Estatuto Social para cumprimento do arts.143 e 139
da LSA, conforme exigência da JUCERJA. Na forma do art.135,§5º da LSA,
os documentos pertinentes às matérias estão à disposição na sede da Cia.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a se realizar no
próximo dia 30 de abril de 2021 às 10h (dez horas), em primeira convocação,
de forma virtual, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
da Ordem do Dia: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Exame e aprovação do aumento de capital social mediante capitalização
de parte de reserva de expansão; e 2) Alteração do artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social. EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do Relatório
Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações
Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório
dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal;
2) Aprovação da Distribuição de Resultados de 2020 e do orçamento de capital;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4) Instalação e eleição do Conselho Fiscal da Companhia;
e 5) Fixação da remuneração da administração da Companhia e do Conselho
Fiscal. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGOE
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de abril de
2021. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS
EM REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na Instrução
Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”),
às 10:00 (dez) horas do dia 30 de abril de 2021, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras e o parecer do conselho fiscal, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 (“Exercício de 2020”); (ii) aprovar
a destinação do resultado do Exercício de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho
de Administração da Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos
membros da administração da Companhia para o exercício social corrente de 2021.
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do
e-mail ri@priner.com.br, tendo sido as demonstrações financeiras da Companhia
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na página 28, e no jornal
“Monitor Mercantil”, na página 12, nas respectivas edições do dia 9 de abril de 2021.
Para participação na AGO, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação
ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e
verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados
para a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que
os acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade
de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O acionista pessoa jurídica deverá
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, os
acionistas poderão ser representados na AGO por mandatário, devendo, neste caso,
ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade
do mandatário.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.
A Diretoria

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
31/03/21: Data, Horário e Local: Aos 31/03/21, às 12:00h, na sede social
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari –
Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações
Aprovadas: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme
recomendação do Conselho de Administração, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões
de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia
em março de 2021 e a ser pago em ou antes de 30/04/21. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata
lavrada no livro próprio da Companhia. RJ, 31/03/21. Secretária da Mesa:
Carolina Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 4047508 em 13/04/21.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
PORMEIO DIGITAL
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os
senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da companhia que realizar-se-á no dia 05 de maio de 2021,
quarta-feira, às 14:00h, POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2020; 2) Eleger os membros do Conselho de Administração da
Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros
da Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da companhia;
4) Possibilidade de recompra de ações pela própria companhia; 5) Exposição
sobre a situação do mercado e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos
termos do art. 9º. da Lei n. 14.030, de 28 de julho de 2020 e da Instrução
Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia será realizada de
FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo informado
em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem à
reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da ORDEM
DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final da
assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador,
nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar
por acionista, administrador da companhia ou advogado para representálos e que tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento de
representação poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da
realização da assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac
M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 21/04/2021.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração
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CIMS S.A.

CNPJ nº 00.272.185/0001-93
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Em reais, exceto o prejuízo por ação)
(Em reais)
2020
2019
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(177.330) (163.835)
Despesas gerais e administrativas (Nota 10)
(178.220)
(168.865)
(555)
1.539
Resultado operacional antes do resultado financeiro
(178.220)
(168.865) Variações nos ativos e passivos
Impostos a compensar
(823)
1.461
Resultado financeiro, líquido (Nota 11)
268
78
Receitas financeiras
2.298
5.691 Impostos e contribuições a recolher
(177.885) (162.296)
Despesas financeiras
(1.408)
(661) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
150.000
200.000
890
5.030 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
150.000
200.000
Prejuízo do exercício
(177.330)
(163.835) Aumento de capital
(27.885)
37.704
Prejuízo básico e diluído por ação (Nota 9.c)
(0,02)
(0,02) (Redução)/Aumento de caixa e equivalentes
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
47.137
9.433
As notas explicativas da administração são parte integrante
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
19.252
47.137
das demonstrações contábeis
As notas explicativas da administração são parte integrante
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
das demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em Reais)
Demonstrações dos Valores Adicionados - Exercícios findos em
Prejuízos
Patri31/12/2020 e 2019
Capital social acumulamônio
(Em Reais)
2020
2019
integralizado
dos
líquido
(159.074)
(149.507)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.578.856 (1.562.838)
16.018 Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(159.074)
(149.507)
Aumento de capital – AGE (159.074)
(149.507)
31/01/2019
200.000
- 200.000 Valor adicionado bruto
(159.074)
(149.507)
(163.835) (163.835) Valor adicionado líquido produzido
Prejuízo do exercício
890
5.030
1.778.856 (1.726.673)
52.183 Valor adicionado recebido em transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Receitas financeiras
890
5.030
Aumento de capital – AGE (158.184)
(144.477)
28/02/2020
150.000
- 150.000 Valor adicionado total a distribuir
(158.184)
(144.477)
(177.330) (177.330) Distribuição do valor adicionado
Prejuízo do exercício
19.146
19.358
1.928.856 (1.904.003)
24.853 Impostos, taxas e contribuições.
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Remuneração de capitais próprios
(177.330)
(163.835)
As notas explicativas da administração são parte integrante
Prejuízo absorvido do exercício
(177.330)
(163.835)
das demonstrações contábeis
As notas explicativas da administração são parte integrante
R$240 mil ano ou R$20 mil mês. A contribuição social sobre o lucro líquido é caldas demonstrações contábeis
culada com base na alíquota de 9%. A Companhia, não apurou lucro tributável e,
consequentemente, não obteve base de cálculo positiva para imposto de renda e
31/12/2020 31/12/2019
contribuição social. Também não reconhece contabilmente os ativos fiscais diferi- ON
12.799.820 10.317.616
dos de imposto de renda e contribuição social relativos aos prejuízos fiscais, pois PN
25.599.480 20.635.072
a mesma está em fase pré-operacional e não tem expectativa de lucros nos próxi- Quantidade de ações
38.399.300 30.952.688
mos anos. 3.6. Prejuízo básico e diluído por ação - A Companhia efetua os Memória de cálculo do resultado por ação:
cálculos do prejuízo por ação utilizando o número médio ponderado de ações or- Exercício findo Prejuízodo exercício Médiaponderada de Prejuízo por
dinárias durante o período correspondente ao resultado conforme pronunciamento
em
findo em 31/12/2020
ações ordinárias
ação
técnico CPC 41. 3.7. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - As
31/12/2020
(177.330)
12.799.820
(0,02)
práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e Exercício findo Prejuízodo exercício Médiaponderada de Prejuízo por
obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes - São reconhecidos
em
findo em 31/12/2019
ações ordinárias
ação
somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas
31/12/2019
(163.835)
10.317.616
(0,02)
em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são divulgados em nota 10. DESPESAS ADMINIStRAtIVAS:
31/12/2020 31/12/2019
explicativa. (ii) Passivos contingentes - São provisionados quando as perdas forem Despesas com marketing & publicidade
(23.134)
(19.506)
avaliadas, pelos consultores jurídicos da Companhia, como prováveis e os mon- Serviços de contabilidade
(61.771)
(60.012)
tantes envolvidos possam ser mensuráveis com segurança. Os passivos contin- Outros serviços prestados
(29.819)
(28.611)
gentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas em nota explica- Emolumentos judiciais e cartorários
(1.830)
(1.263)
tiva e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisio- Anuidade BM&FBovespa
(42.153)
(40.115)
nados e nem divulgados. A Companhia não possui contingências em 31/12/2020 Taxa de fiscalização CVM
(19.039)
(19.039)
e 2019. (iii) Obrigações legais - São registradas como exigíveis, independente- Impostos e taxas diversos
(107)
(319)
mente da avaliação sobre as probabilidades de perda. (iv) Hierarquia de valor Outras despesas administrativas
(367)
justo - A Companhia aplica a hierarquia do valor justo introduzida pelo CPC 40
(178.220) (168.865)
Instrumentos Financeiros: Evidenciação para todos os itens mensurados ao valo 11. RESUltADO FINANCEIRO líqUIDO
31/12/2020 31/12/2019
justo. A hierarquia concede prioridade máxima aos inputs do Nível 1 e prioridade Despesa financeira
(1.408)
(661)
mínima aos inputs do Nível 3. As premissas de cada nível seguem abaixo: Nível 1: Despesas bancárias
(682)
(661)
são preços cotados, não ajustados, em mercados ativos para ativos ou passivos Multas
(726)
idênticos, que a entidade pode acessar na data de mensuração. Nível 2: são aque- Receita financeira
2.298
5.691
les que não são preços cotados incluídos no Nível 1 e que são observáveis para o Receita aplicação financeira
2.143
5.399
ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente. Nível 3: são inputs baseados em Receita de atualização de impostos
155
292
dados não-observáveis. A mensuração do valor justo é classificada integralmente
890
5.030
no mesmo nível da hierarquia do valor justo no nível mais baixo do input que é 12. EStRUtURA DE GERENCIAMENtO DE RISCOS: Risco de mercado significativo para a mensuração como um todo. 3.8. Demonstração do valor adi- O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilação de preços e
cionado - A apresentação da demonstração do valor adicionado (DVA) é requeri- taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carda pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no teiras ativa e passiva da Companhia. As operações da Companhia estão classifiBrasil, de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC cadas na carteira de negociação. Além disso, sua carteira não detém operações
TG09 - Demonstração do Valor Adicionado, aplicáveis à companhias abertas. 3.9. sujeitas às exposições ao risco em ouro, moedas estrangeiras e preço de mercaDemonstração dos Fluxos de Caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa dorias (commodities). Portanto, o risco de mercado está representado pelos riscos
foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o das taxas de juros das operações classificadas na carteira de negociação. Risco
CPC 03 (R2). 4. CAIxA E EqUIVAlENtES DE CAIxA: A composição do caixa operacional - Risco de perda resultante de falha ou inadequação de processos
e equivalentes de caixa é demonstrada a seguir:
internos, sistemas, comportamento humano, ou ainda, proveniente de eventos
2020
2019 externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operacional de
Banco
1
1 uma instituição financeira. A estrutura de gerenciamento do risco operacional vem
Aplicação financeira
19.251
47.136 sendo implementada por meio de várias ações. A primeira está sendo a instituição
19.252
47.137 da Política de Normas. Os Manuais de Normas e Procedimentos têm sido divulAs aplicações financeiras são constituídas por certificados de depósitos bancários gados paulatinamente, na medida em que os processos são concluídos. Risco
(CDB) emitidos por instituição financeira de primeira linha e classificados como de crédito - Consiste no risco dos emissores dos ativos financeiros que integram
para negociação. A composição da carteira está representada por:
a carteira da Companhia não cumprirem com suas obrigações de pagar pontual
Certificado de depósito bancário
e integralmente. Alterações nas condições financeiras dos emissores dos ativos
financeiros e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, bem
Remuneração Data de Vencimento Valor de Custo Valor atual Nível
como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer
100% CDI
21/02/2022
18.861
19.251
1
a sua capacidade de pagamento, podem acarretar oscilações no preço de nego19.251
5. IMPOStOS A RECUPERAR: Representado por imposto de renda retido na ciação e liquidez dos ativos financeiros que compõem a carteira da Companhia.
fonte nos resgates de aplicações financeiras ocorridos entre 2015e 2020. Para os A exposição máxima ao risco de crédito é representada pelos valores dos ativos
créditos até 2018 foram transmitidos pedidos de restituição e estão registrados ao financeiros reconhecidos no balanço patrimonial. Risco de liquidez - É risco da
valor provável de recuperação. 6. tRANSAÇÕES COM PARtES RElACIO- Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus comNADAS: A Companhia não efetuou qualquer remuneração a diretores, adminis- promissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume
tradores ou aspessoas-chave da Administração ou qualquer outra operação com entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caiparte relacionada durante o exercício findo em 31/12/2020 e 2019. 7. RISCOS xa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo
jUDICIAIS NÃO PROVISIONADOS: A Companhia é impetrante em um Man- monitoradas diariamente pela administração. Risco de juros e taxa de câmbio:
dado de Segurança em que é requerido o direito de não se registrar no Conselho A Companhia gerencia esse risco ponderando a contratação de taxas pós-fixaRegional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) Caso o processo tenha das e prefixadas. Essas contratações estão expostas ao risco de flutuações na
um desfecho desfavorável à Companhia, a CIMS teria que arcar com os valores taxa de juros em função da parte passiva das operações de dívidas referenciadas
atualizado do Auto de Infração, cujo valor histórico é de R$ 23.504, além de pagar em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexados ao CDI, neutralisucumbência de 20% do valor atualizado em disputa. 8. IMPOStOS E CON- za parcialmente o risco de taxa de juros. A Companhia não possui instrumentos
tRIBUIÇÕES A RECOlHER: A composição dos impostos e contribuições a financeiros em moeda estrangeira, não estando, portanto, sujeita aos impactos
oriundos das variações das taxas de câmbio. A Companhia possui exposição com
recolher é demonstrada a seguir:
2020
2019 relação às variações dos índices pós-fixados que afetam tanta a receita finanPIS a recolher
0.32
1.37 ceira quanto a despesa financeira. A mediana da expectativa de mercado, conCOFINS a recolher
1.99
8.44 forme dados retirados no Banco Central do Brasil (Relatório Focus), indicavam:
taxa Efetiva estimada para 2020
IRRF de terceiros
216.39
155.21
2,25%
PIS/COFINS/CSLL (Cod 5952)
695.88
481.13 CDI
TOTAL
914
646 Adicionalmente, a Administração efetuou teste de sensibilidade para cenários ad9. PAtRIMôNIO líqUIDO: a) Capital social - Em 31/12/2020 o capital so- versos, deterioração das taxas em 25% ou 50% em relação ao cenário provável,
cial subscrito e integralizado no valor de R$ 1.928.856 está representado por para cada cenário e foram calculadas as receitas financeiras ou despesas finan38.399.300 ações, sendo 12.799.820de ações ordinárias e 25.599.480 de ações ceiras não se levando em consideração a incidência de tributos.
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Em Assembleia Geral Ex- Dessa forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:
Cenário
traordinária realizada em 28 de fevereiro de 2020, foi deliberado pelos acionistas
Cenário I - II - deterioo aumento de capital no valor de R$ 150.000, aumentou o capital social de R$
Fator de Cenário deterioração ração de
1.778.856, para R$ 1.928.856 representado por 12.799.820 ações ordinárias e
Operação
risco provável
de 25%
50%
25.599.480 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente Ativos
CDI
2,25%
1,68%
1,12%
a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor. Tendo em Indexador
vista os prejuízos apurados, não foram deliberados dividendos nos exercícios Aplicações financeiras
433
323
216
findos em 31/12/2020 e 2019. c) Resultado básico e diluído por ação - O cál- R$ 19.251- 31/12/2020 (Nota 4) culo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resultado atribu- 13. EVENtOS SUBSEqUENtES: Em AGE realizada em 18/02/2021, foi
ído aos detentores de ações ordinárias da controladora (após o ajuste referente deliberado pelos acionistas o aumento de capital no valor de R$ 60.000, senaos juros sobre as ações preferenciais conversíveis e sobre títulos conversíveis, do assim o capital social de R$ 1.928.856 passou para R$ 1.988.856 repreem ambos os casos líquido de impostos) pela quantidade média ponderada sentado por 13.792.701 ações ordinárias e 27.585.242 ações preferenciais,
de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, conforme quadro abaixo: todas nominativas e sem valor nominal.
A DIRETORIA. | Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0 - Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis financeira. Adicionalmente, avaliamos as divulgações nas demonstrações mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoAos Administradores, conselheiros e acionistas da CIMS S.A. - Rio de Janei- contábeis com relação ao assunto, conforme descritas nas notas explicativas ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
ro – RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da CIMS S.A. n° 3.2 e 4. Com base nos procedimentos de auditoria executados e nas evi- demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as dências de auditoria obtidas, consideramos aceitáveis as premissas e critérios com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamenrespectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu- aplicados sobre os ativos financeiro representados pelas aplicações financei- to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria, além
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo ras em certificados de depósito bancários, assim como as respectivas divul- disso: identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonsnessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o gações no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeresumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado - A demonstração do jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funrelevantes, a posição patrimonial e financeira da CIMS S.A. em 31 de dezem- 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante rebro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
no Brasile com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, ou representações falsas intencionais; • obtivemos entendimento dos contropelo International Accounting Standards Board (Iasb). Base para opinião: Nos- avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações consa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais tábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG C 09 - Demonstração auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expresestão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adi- sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • avapela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em re- cionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
lação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos segundo os critérios definidos nessa Norma e são consistentes em relação às estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; •
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi- demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outras informações que concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A admi- de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a nistração da Companhia é responsável por essas informações que compre- se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos- endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre essas demonstra- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operasa opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos cional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2020 qualquer forma de conclusão de auditoria sob esse relatório. Em conexão com chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgaforam preparadas no pressuposto de continuidade dos negócios da Companhia. a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
Conforme descrito na nota explicativa 1.1, a Companhia não exerceu ativida- o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamendes operacionais até 31/12/2020, apresentando prejuízo no resultado do exer- de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todacício e prejuízo acumulado (os quais vêm sendo suportados através de au- nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
mento de capital pelos acionistas). Essa situação indica a existência de distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos manter em continuidade operacional; • avaliamos a apresentação geral, a
incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacida- que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
de de continuidade operacional da Companhia. A continuidade das atividades a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsa- e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
operacionais da Companhia depende do sucesso de novos projetos, bem bilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequacomo do suporte financeiro por parte dos seus acionistas. Nossa opinião não A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
contém ressalva relacionada a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento pro- Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências signifissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corren- permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan- ficativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demons- te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela govertrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da nança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separa- capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá- incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os
da sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza rele- vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
vante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que o dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelassunto descrito abaixo é o principal assunto de auditoria a ser comunicado que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, mente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salem nosso relatório. Ativo financeiro ao valor justo por meio do resultado: Mo- ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das vaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os respontivo pelo qual o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria - operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com sáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como
Conforme descrito na nota explicativa 4, em 31/12/2020 a Companhia possuía responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra- mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício
aplicações financeiras em certificados de depósitos bancários (CDB) que re- ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
presentam aproximadamente 74,7% do total de ativo da Companhia. Essas ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
aplicações financeiras estavam mensuradas e registradas ao valor justo por demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
meio de resultado e foram consideradas, novamente (em virtude da represen- relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató- em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
tatividade em relação ao total do ativo), como principal assunto de auditoria. rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Como parte de nossos de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os
procedimentos de auditoria, realizamos o recálculo dos rendimentos auferidos com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as benefícios da comunicação para o interesse público. RJ, 26/03/2021.
Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774-O - 7
sobre o respectivo instrumento financeiro, bem como a verificação de sua eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorexistência pelo recebimento da confirmação independente junto à instituição rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualGrant Thornton Auditores Independentes - CRC SP-025.583/O-1.

Ativo
2020
2019
Ativo circulante
19.252
47.137
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
19.252
47.137
Ativo não circulante
6.515
5.692
Impostos a recuperar (Nota 5)
6.515
5.692
Total do ativo
25.767
52.829
2020
2019
Passivo e Patrimônio líquido
Passivo circulante
914
646
Impostos e contribuições a recolher (Nota 8)
914
646
Patrimônio líquido (Nota 9)
24.853
52.183
Capital social
1.928.856 1.778.856
Prejuízos acumulados
(1.904.003) (1.726.673)
Total do passivo e patrimônio líquido
25.767
52.829
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis
Demonstrações dos resultados abrangentes findos em 31/12/2020 e 2019
2020
2019
(Em reais)
Prejuízo do exercício
(177.330)
(163.835)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
(177.330)
(163.835)
As notas explicativas da administração são parte integrante das
demonstrações contábeis
Notas Explicativas às Demonstração Contábeis – Exercícios findos em
31/12/2020 e 2019 (Em reais)
1. INFORMAÇÕES GERAIS: 1.1. Contexto operacional - A CIMS S.A. (“Companhia”) tem por objeto social a participação, sob qualquer forma, no capital de
outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, quaisquer que sejam seus
objetos sociais, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Constituída em 1994 para
exercer as atividades de investimento em outras companhias, em 14/03/1995 a
Companhia foi devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários sob o
nº 14.818 na modalidade de Companhia Aberta. A Companhia está em fase pré
-operacional e vem apresentado prejuízos de forma recorrente e saldo de prejuízos acumulados nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 e caso seja necessário obterá aportes de capital de seus acionistas para honrar seus compromissos
de curto prazo. A Companhia está avaliando oportunidades de futuras aquisições
e não tem nenhuma operação com previsão de ser finalizada até a data de emissão deste relatório. 2. BASE DE PREPARAÇÃO: 2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis da Companhia foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo InternationalAccounting Standards
Board - Iasb. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão
de Valores Mobiliários - CVM. A Administração da Companhia entende que todas
as informações relevantes das demonstrações contábeis, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua gestão. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2020 foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Administração da Companhia em 26/03/2021.
2.1.1. Base de Mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é amoeda funcional da Companhia. 2.1.3. Uso de estimativas e julgamentos - A aplicação das políticas contábeis da Companhia descritas
na nota explicativa nº 3, a seguir,exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados efetivos podem
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros
afetados. 2.2. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis publicou ou alterou
os seguintes pronunciamentos, orientações ou interpretações contábeis, da
seguinte forma: a) Em vigor para períodos iniciados após 1º de janeiro de 2020:
• Aprimoramentos do ciclo 2015 a 2017 – IFRS 3 (CPC 15 – Combinação de negócios – R1), IFRS 11 (CPC 19 – Negócios em conjunto – R2), IAS 12 (CPC 32
– Tributos sobre o lucro) e IAS 23 (CPC 20 – custos dos empréstimos – R1). A
Companhia avaliou os reflexos destas normas e, no entanto, não espera impacto
relevante sobre suas demonstrações contábeis. 2.3. Impactos do COVID-19 - A
Administração da Companhia avaliou, por ser um fato relevante, nos termos do
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 01/2021, a necessidade de projeções e
estimativas relacionados aos riscos do COVID-19 e concluiu que, até a data de
divulgação dessas demonstrações contábeis, não foram identificados efeitos materiais. A Companhia ainda está em fase pré-operacional, não possui investimentos com alto risco, não possui dívidas ou recebíveis de curto prazo e depende
ainda de aportes de seus acionistas para pagamentos de suas despesas. Sendo
assim, conclui que não existem ainda efeitos materiais relacionados ao COVID-19
até a data de emissão destas demonstrações contábeis referentes ao exercício
findo em 31/12/2020. 3. PRátICAS CONtáBEIS: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Companhia em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. 3.1.
Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.2.
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são classificados
em conformidade com seu prazo de realização, sendo demonstrados ao custo de
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento
dos períodos e deduzidos, quando aplicável, de provisão para ajuste ao seu valor
líquido de realização. 3.3. Passivos circulante e não circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos incorridos. 3.4. Instrumento Financeiros - (i) Ativos
financeiros não derivativos - A Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia
incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa
- Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os
quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas
na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificado em
caixa e equivalentes de caixa, saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras. (ii) Passivos financeiros não derivativos - Os passivos financeiros
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. 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. (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia não opera com
instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a
Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. 3.5. Imposto de renda e contribuição social - São
calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data
de elaboração das demonstrações contábeis. A Companhia adota o regime de
apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Apresentamos o Balanço do exercício encerrado em 31/12/2020, o relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes. Concluímos o empreendimento Residencial
Silvestre III, composto de 20 casas e continuamos com o planejamento do empreendimento Bairro Silvestre, em Campo Grande, composto de 141 lotes.Aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da empresa o nosso agradecimento. Rio de Janeiro, 22/04/2021. A Administração
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
Balanços Patrimoniais (Em MR$)
Demonstração do Resultados (Em MR$)
2020
2019
Atividades
operacionais
2020
2019
2020
2019
(6.456) 8.202
ATIVO
47.634 51.620 Receita líquida (nota 15)
4.031
20.414 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
100
169
Circulante
46.711 50.294 Custo dos imóveis vendidos (nota 16)
(2.953)
(4.411) Depreciação
- (1.832)
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
178
1.384 Resultado operacional bruto
1.078
16.003 Ajuste de exercícios anteriores
Resultado líquido ajustado
(6.356) 6.539
Contas a receber - imóveis vendidos (nota 5)
870
1.046 Despesas operacionais
Imóveis a comercializar (nota 6)
45.400 47.781 Despesas administrativas e gerais (nota 17)
(6.205)
(7.198) Redução (aumento) nos ativos: Contas a receber – imóveis vendidos 479 26.547
Imóveis a comercializar
2.381 (11.421)
Impostos a recuperar
81
81 Constituição de provisão para riscos cíveis
Depósitos judiciais
10
40
Outros ativos
182
2 e trabalhistas (nota12)
(1.073)
Partes relacionadas
- 1.176
Não circulante
923
1.326
(7.278)
(7.198)
Outros ativos
(180)
80
Realizável a longo prazo
691
1.004 Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro,
(21)
10
Contas a receber - imóveis vendidos (nota 5)
683
986 impostos e contribuições
(6.200)
8.805 Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
397
970
Depósitos judiciais (nota 12)
8
18 Resultado financeiro (nota 18)
Obrigações trabalhistas
(81)
144
Investimentos
99
99 Receitas financeiras
16
85
Provisão para imposto de renda e contribuição social (341)
417
Imobilizado (nota 7)
133
223 Despesas financeiras
(58)
(32)
Partes relacionadas
- (1.532)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
47.634 51.620
(42)
53
Créditos de acionistas
14
15
Circulante
2.558
2.604 Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro
(6.242)
8.858
Resultados de exercícios futuros
(480) (23.439)
Fornecedores
1
22 Imposto de renda
(140)
(420)
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
1.073
Impostos e contribuições a recolher (nota 8)
1.513
1.116 Contribuição social sobre o lucro líquido
(74)
(236)
Outras obrigações
1
(3)
Obrigações trabalhistas (nota 9)
914
995
(214)
(656)
(3.104) (456)
Provisão para imposto de renda e contribuição social
130
471 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(6.456)
8.202 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
Não circulante
8.708
8.100 Quantidade de ações
839.604.521 839.604.521 Atividades de investimento
Transferência de imobilizado para imóveis a comercializar
200
Créditos de acionistas (nota 10)
1.808
1.794 Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital social
(10)
Partes relacionadas (nota 11)
5.314
5.314 - em reais
(0,00077)
0,0098 Baixa liquida de ativo imobilizado
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
(10)
200
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas (nota 12)
1.502
429
Demonstração do Resultado Abrangente (Em MR$)
Atividades de financiamento
Resultado de exercícios futuros (nota 13)
34
514
2020 2019 Adiantamento para futuro aumento de capital
1.908
600
Outras obrigações
50
49 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(6.456) 8.202 Aumento de capital social
603
Patrimônio líquido (nota 14)
36.368 40.916 Outros componentes do resultado abrangente:
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
1.908 1.203
Capital social
17.506 17.506 Ajuste de exercícios anteriores
- (1.832) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(1.206)
947
Adiantamentos para futuro aumento de capital
3.062
1.154 Outros componentes do resultado abrangente
- (1.832) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.384
437
Reserva de capital
11
11 Total do resultado abrangente do exercício
(6.456) 6.370 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
178 1.384
Reserva de lucros - legal
3.501
3.501
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Reserva de lucros
12.288 18.744
Capital Adiantamento para futu- Reserva de Reserva de lu- Reserva Reserva
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
social
ro aumento de capital
capital cros – legal especial de lucros Total
Descrição
(Em MR$)
16.903
554
11
3.380
12.495 33.343
1. Informações Gerais. A ECIA Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S.A. é uma so- Saldos em 31/12/2018
1.203
- 1.203
ciedade anônima de capital fechado, fundada em 1955, com sede na cidade do Rio de Adiantamento para futuro aumento de capital
603
(603)
Janeiro - RJ e que desde a sua fundação vem, permanentemente, desenvolvendo pro- Aumento de capital conforme AGE de 30/04/2019
(1.832) (1.832)
jetos e atuando em urbanizações e construções de imóveis residenciais e comerciais, Ajuste de exercícios anteriores
121
(121)
com predominância na zona oeste da cidade. 2. Base de Preparação e Apresentação Constituição de reserva legal
8.202 8.202
das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis da ECIA Irmãos Arau- Lucro líquido do exercício
17.506
1.154
11
3.501
18.744 40.916
jo Engenharia, Comércio S.A. são de responsabilidade de sua administração e foram Saldos em 31/12/2019
1.908
- 1.908
elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas Adiantamento para futuro aumento de capital
2.050
(2.050)
no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária previstas na lei nº Constituição de reserva especial conforme AGO de 08/09/2020
- (2.050)
(2.050)
6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e in- Reversão de reserva especial
(6.456) (6.456)
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em Lucro líquido do exercício
17.506
3.062
11
3.501
12.288 36.368
31/12/2019 e normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade Saldos em 31/12/2020
da companhia, consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas indevidamente em exercícios anteriores, e com isso procedeu o registro do ajuste no aos valores das contas a receber - imóveis vendidos, registrados no ativo circulante e no
demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da companhia em 18/02/2021. A montante total de R$ 851, que foi registrado com contrapartida em reserva de lucros ativo não circulante, após a dedução da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis, base- no patrimônio líquido devido ao fato de tratar-se de correção de erro. (nota 14e). Além Esse procedimento faz com que essa provisão não afete o resultado do exercício da
adas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para disso, o imóvel da antiga sede que estava registrado no ativo imobilizado foi transferido companhia. No exercício de 2019 foi efetuado um estudo específico nos custos diferidos
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens para a conte de imóveis a comercializar pelo valor contábil de R$ 200. Adicionalmente e verificou-se inconsistências entre os controles gerenciais e os saldos contábeis. Com
significativos sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo cabe ressaltar que a administração revisou o valor recuperável (valor justo) dos imóveis isso, foi necessário o registro contábil para ajuste de saldo no montante de R$ 2.617.
valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de registrados na conta de imóveis a comercializar, e não foi identificado a necessidade de (vide nota 14.e). 14. Patrimônio Líquido. a) Capital social. Em 31/12/2018, o capital
liquidação duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, assim constituição de provisão para deterioração.
social era de R$ 16.903 totalmente integralizado, constituído por 810.688.204 ações
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 7. Imobilizado
2019 Adiçoes Baixas
2020 ordinárias, sem valor nominal, totalmente integralizadas. Em 30/04/2019, a empresa
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá Custo e reavaliação
2.286
(700)
1.586 aprovou o aumento do capital social em R$ 603 mediante a emissão de 28.916.317
resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido Máquinas e equipamentos
814
814 novas ações normativas, sem valor nominal e totalmente integralizadas. Com isso, em
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A companhia revisa Móveis e utensílios
69
69 31/12/2020 e 2019, o capital social é de R$ 17.506 totalmente integralizado, constituíanualmente suas estimativas e premissas. 3. Resumo das Principais Práticas Con- Veículos
1.402
(700)
702 do por 839.604.521 ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente integralizadas. b)
tábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações Marcas e patentes
1
1 Adiantamento para futuro aumento de capital. Em 31/12/2020, o saldo da conta, no
contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado. O resultado é apurado segundo Depreciação acumulada
(2.063)
(100)
710 (1.453) montante de R$ 3.062 (R$ 1.154 em 2019) corresponde ao total de adiantamentos efeo regime de competência, exceto quanto aos resultados nas vendas a prazo de unida- Máquinas e equipamentos
(706)
(25)
(731) tuados pelos sócios para futuro aumento de capital. c) Reserva de lucros - legal. Em
des imobiliárias, que são registrados inicialmente no grupo de resultado de exercícios Móveis e utensílios
(66)
(3)
(69) 31/12/2020 e de 2019, a reserva legal, no montante de R$ 3.501, corresponde ao limite
futuros, como receitas e custos de exercícios futuros das unidades vendidas, e que são Veículos
(1291)
(72)
710
(653) fixado na legislação societária (20% do valor do capital social). d) Dividendos. Aos acioreconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente ao montante da venda re- Marcas e patentes
- nistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o
cebido. A sistemática de apuração e apropriação desses resultados obedece a normas Valor residual
223
133 lucro líquido do exercício, ajustado de conformidade com a legislação societária vigente.
da legislação fiscal aplicável às empresas de construção civil. b) Ativos circulantes e não Máquinas e equipamentos
108
83 e) Ajustes de exercícios anteriores. No exercício de 2019, a Ecia procedeu o registro a
circulantes. As contas a receber por venda de imóveis estão demonstradas ao valor dos Móveis e utensílios
2019
3
0 débito dos seguintes ajustes:
títulos representativos dos créditos, acrescido de juros e atualização monetária contra- Veículos
(2.617)
111
49 Custos diferidos (nota 13)
tuais, calculados até a data do balanço. Não obstante as garantias reais dessas contas, Marcas e patentes
851
1
1 Ajuste de imóveis a comercializar (nota 6)
a companhia, de forma conservadora e nos termos da legislação fiscal, adota a prática O imóvel da antiga sede da companhia foi transferido para a conta de imóveis a comer- Depósitos judiciais
(66)
de constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa, com base nos créditos ven- cializar pelo valor contábil de R$ 200. (nota 6)
(1.832)
cidos há mais de dois anos (ver nota 5). Os imóveis a comercializar estão demonstrados 8. Impostos e Contribuições a Recolher
2020
2019
2020
2019 15. Receita Líquida
ao custo de aquisição e/ou de construção, sendo os imóveis adquiridos e/ou construí- IPTU
4.184 21.204
968
- Receita bruta de venda de imóveis
dos até 31/12/1995, corrigidos monetariamente até aquela data, na forma da legislação ITBI
20
25
410
410 Aluguéis
vigente à época. Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados ao Previdência Social - INSS
4.164 21.179
52
152 Venda de imóveis
valor de custo ou de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das Imposto de renda retido na fonte - IRRF
(153)
(790)
37
36 Deduções da receita bruta
variações monetárias auferidos até a data do balanço. c) Imobilizado. Demonstrado ao FGTS
(126)
(636)
23
19 Cofins
valor de custo, corrigido monetariamente até 31/12/1995. A depreciação é calculada COFINS
(27)
(138)
15
407 Pis
segundo o método linear, com base nas taxas anuais a seguir mencionadas, que con- PIS
(16)
3
88 Outros
templam a vida útil-econômica dos bens: 10% para móveis, máquinas e utensílios e Outros
4.031 20.414
5
4
20% para veículos. d) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”).
2020
2019
1.513
1.116 16. Custo de Imóveis Vendidos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos, 9. Obrigações Trabalhistas
(2.953) (4.411)
2020
2019 Custo dos imóveis vendidos
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, ope- Pró-labore
(2.953) (4.411)
525
497
racionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recu- Provisão de férias e encargos
2020
2019
335
395 17. Despesas Adminstrativas e Gerais
perável. Quando estas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o Salários
(2.671) (2.928)
53
99 Pessoal
valor recuperável, é constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido Outros
(645)
(871)
1
4 Encargos trabalhistas
ao valor recuperável. Em 31/12/2020, nossa revisão revelou que os principais ativos
(548)
(570)
914
995 Funcionamento e manutenção
da entidade estão avaliados ao valor justo, não havendo, portanto, necessidade de 10. Créditos de Acionistas. O saldo de R$ 1.808 (R$ 1.794 em 2019) refere-se Impostos e taxas
(1.157) (1.549)
constituição de provisão para deterioração. e) Passivos circulantes e não circulantes. a contrato de mutuo com acionistas. No exercício de 2020 foi registrado atualização Serviços de terceiros
(523)
(555)
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
Localização
(123)
(122)
2020
2019
monetária
de
R$
14.
11.
Partes
Relacionadas
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data do
Depreciação
(89)
(158)
JSR
Shopping
S/A
5.314
5.314
balanço. f) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores do
Outras despesas
(449)
(445)
5.314
5.314
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, imputados ao resultado, são
(6.205) (7.198)
apurados trimestralmente, segundo o regime de lucro presumido. g) Moeda funcional O saldo relativo às operações realizadas com a empresa ligada, estão suportadas por 18. Resultado Financeiro
2020
2019
contratos
de
mútuo
entre
as
partes,
com
prazo
indeterminado
de
vencimento,
e
não
e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais
Receitas financeiras
16
85
estão
sujeitas
a
atualização
monetária
e
juros.
12.
Provisão
para
Riscos
Civeís
e
Traque é a moeda funcional da companhia e também a sua moeda de apresentação.
Rendimento com aplicações financeiras
16
69
balhsitas.
Em
31/12/2020,
a
expectativa
de
perdas
dos
processos
em
andamento
foi
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020
2019
Outras
16
assim
classificada
pela
administração
e
consultores
jurídicos
da
companhia:
Numerário em caixa
1
1
Despesas financeiras
(58)
(32)
2020
2019
Bancos - contas de movimento
158
556
(32)
Provável Possível
Provável Possível Multas
Aplicações financeiras
19
755
Correção monetária com contratos de mutuo
(15)
(15)
Processos
cíveis
804
300
429
258
Cheques a compensar
72
(11)
(17)
698
11
7 Despesas bancárias
178
1.384 Processos trabalhistas
(42)
53
1.502
311
429
265
5. Contas a Receber – Imóveis Vendidos
2020
2019
19. Contingências. Os encargos tributários e as contribuições apurados e recolhidos
No
exercício
de
2020,
a
provisão
para
riscos
cíveis
e
trabalhistas
teve
a
seguinte
Contas a receber com incorporação de imóveis
4.487
4.312
Em milhares de reais pela sociedade e as declarações de rendimentos, estão sujeitos a revisão e eventual
Casas
70
56 movimentação:
Saldo
em
31/12/2019
429 lançamento adicional por parte das autoridades fiscais, em prazos prescricionais variImóveis diversos
4.417
4.256
áveis. 20. Seguros. A companhia não mantém contratos de seguros de seus imóveis
Constituição
de
provisão
1.073
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(2.934) (2.279)
a comercializar e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros
Saldo
em
31/12/2020
1.502
Casas
(70)
(56)
que possam vir a ocorrer com tais ativos. 21. Pandemia Coronavirús. Em 11/03/2020,
Imóveis diversos
(2.864) (2.223) Os depósitos para recursos, no montante de R$ 8, em 31/12/2020 (R$ 18 em 2019) a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a pandemia
1.553
2.032 estão classificados no ativo não circulante.
2020
2019 mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação, afetou
Ativo circulante
870
1.046 13. Resultado de Exercícios Futuros
4.487
4.312 a economia mundial com fechamento de aeroportos em diversos países, bem como,
Ativo não circulante
683
986 Receitas de exercícios futuros
(2.934) (2.279) adoção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo geral. Aqui
1.553
2.032 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.553
2.033 no Brasil não foi diferente, diversos Decretos estabeleceram procedimentos altamente
6. Imoveis a Comercializar
2020
2019
(1.519) (1.519) restritivos, relacionados a fechamento de estabelecimentos, não circulação de pessoRio Grande Mananciais
13.681 13.681 Custos de exercícios futuros
34
514 as, fechamento de comercio e serviços em geral. A Ecia Irmãos Araujo Engenharia,
Residencial Silvestre – III etapa
7.448
7.338
Comércio S/A, seguiu todos os protocolos determinados pelas autoridades públicas e
Residencial Silvestre – II etapa
2.370
4.735 O resultado nas vendas de unidades imobiliárias é considerado como segue: • Vendas à sanitárias, e a obrigatoriedade de interrupção de suas atividades em vários momentos,
Parque Água Branca
2.144
2.144 vista - as receitas e os custos são apropriados no resultado na data em que se efetivou a gerou um impacto significante e irreversível na receita desse período e do ano como um
Bairro Rosane I
2.538
2.538 transação. • Vendas à vista de unidades imobiliárias não concluídas e vendas a prazo - o todo. 22. Eventos Subseqüentes. De 31/12/2020 até a data de emissão deste relatóNúcleo Residencial KM 15
2.827
2.827 resultado apurado é registrado inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros, rio, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situOutros imóveis
14.392 14.518 como receitas e custos de exercícios futuros das unidades imobiliárias vendidas, e são ação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
45.400 47.781 reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente ao montante da venda reNo exercício findo em 31/12/2019, a entidade procedeu inventário do estoque de imó- cebido. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é registrada como redução das
Denise Araujo Nogueira – diretora
veis a comercializar, e identificou que uma parcela desses imóveis havia sido baixada receitas de exercícios futuros, de forma a que esses valores líquidos sejam idênticos
Fernando de Oliveira – contador- CRC- RJ nº 081390/0-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas da Ecia Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S.A.. Opinião com ressalvas. Examinamos as demonstrações nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que
contábeis da Ecia Irmãos Araújo Engenharia, Comércio S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respec- a administração pretenda liquidar a companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer- encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
cício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo base para opinião com ressalvas, as demonstra- contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
da Ecia Irmãos Araújo Engenharia, Comércio S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalvas. 1. Con- brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
forme mencionado nas notas 3 “a” e 13, o resultado nas vendas de unidades imobiliárias é registrado segundo normas da legislação decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
fiscal, aplicável a empresas de construção civil. Assim, neste exercício, a companhia diferiu receitas e custos no montante de R$ de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
4.487 mil e R$ 1.519 mil (R$ 4.312 mil e R$ 1.519 mil em 2019), respectivamente, que estão demonstrados como resultados de Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
exercícios futuros. Não foi exequível, nas circunstâncias, determinar os efeitos nos resultados e nos lucros acumulados, decorrentes profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
da utilização das referidas normas impostas pela legislação fiscal, em detrimento dos princípios fundamentais de contabilidade. relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procediAdemais, conforme mencionado na nota 13, as receitas diferidas em 31/12/2020, foram reduzidas em R$ 2.934 mil (R$ 2.279 mil em mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
2019), referente à provisão para créditos de liquidação duvidosa que é também registrada como redução das contas a receber de nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
imóveis vendidos, o que faz com que essa provisão não afete o resultado do exercício. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; •
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avacompanhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro- liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que
Devido ao fato da documentação contábil e financeira da entidade ainda estar sendo analisada para o registro, os eventos subse- possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
quentes ao exercício findo em 31/12/2020, foram examinados somente até 31/01/2021. Outras informações que acompanham incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da companhia é responsável por essas outras informações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeioutra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Respon- eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também
sabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elabora- aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplição e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con- cáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 28/02/2020.
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
Auditasse Auditores Independentes - CRC-RJ nº 237/O-0
responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacioJorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628-6/O-3
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TERMINAL PORTUÁRIO DE VEÍCULOS S.A.
CNPJ nº 08.482.570/0001-77

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Durante o exercício de 2020, a Companhia realizou somente operações administrativas.
São Paulo, 20 de abril de 2021
A Administração

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Nota
explicativa

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Ativo fiscal corrente
Total dos ativos circulantes

Passivos e Patrimônio Líquido
Circulantes
4
40.935
33.950
Fornecedores
Total dos passivos circulantes
564
448
Patrimônio Líquido
41.499
34.398
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
41.499
34.398
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Total dos Ativos

31.12.2020

(Valores expressos em reais - R$)

31.12.2019

Nota
explicativa

6

31.12.2020

31.12.2019

–
–

249
249

490.000
(448.501)
41.499
41.499

460.000
(425.851)
34.149
34.398

aplicadas pela Companhia de maneira consistente, em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras com vencimento original de três
meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de
Nota Capital
Prejuízos Patrimônio
explicativa
social acumulados
líquido alteração no valor justo, e são utilizadas pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo. b)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
420.000
(398.190)
21.810 Capital social - Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos
Aumento de capital - AGE 30.04.2019
6
40.000
–
40.000 adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como redução do patrimônio
Prejuízo do exercício
–
(27.661)
(27.661) líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em Estatuto, são reconhecidos como
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
460.000
(425.851)
34.149 passivo. c) Prejuízo por ação: O prejuízo básico por ação é calculado por meio do resultado do exercíAumento de capital - AGOE 30.04.2020
6
30.000
–
30.000
cio atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações ordinárias e preferenciais
Prejuízo líquido do exercício
–
(22.650)
(22.650)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
490.000
(448.501)
41.499 em circulação no respectivo exercício. A Companhia não possui nenhum instrumento diluidor de seu
resultado. d) Transações com partes relacionadas - Remuneração do pessoal-chave: A remuneraAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
ção do pesoal-chave da Diretoria é feita de forma centralizada na sua controladora. e) Mudança nas
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
políticas contábeis: Em 07 de julho de 2020, a Deliberação CVM nº 859 aprovou a revisão do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos em decorrência de Benefícios Relaciopara os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) nados à Covid-19. A Companhia concluiu que a revisão da norma não apresenta impacto em suas
1. Contexto Operacional: O Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”), domiciliado no Brasil, demonstrações contábeis.
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, foi constituído em 13 de novembro de 2006 e tem como 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
31.12.2020
31.12.2019
objeto social: (i) a exploração comercial da instalação portuária por meio de operações portuárias de
40.935
33.950
Caixa e saldo em bancos
movimentação, armazenamento, embarque e descarga de veículos ou afins; (ii) a execução de atividades de armazéns-gerais, armazenagem, guarda e transporte de mercadorias e afins; e (iii) a participa- 5. Provisão para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis e Depósitos Judiciais: A Companhia não
ção no capital de outras sociedades. A Companhia está com suas atividades dormentes, não havendo é parte em ações judiciais e processos administrativos. Portanto, nenhuma provisão para riscos tributáexpectativa da Administração para o início das operações, gerando assim, prejuízos em virtude de rios, trabalhistas e cíveis foi constituída.
custos administrativos e, como consequência, depende do suporte financeiro da controladora, o que
Ações ordinárias
vem ocorrendo normalmente. A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A., que 6. Capital Social
31.12.2020
31.12.2019
detém 100% das ações que representam o capital social. 2. Base de Preparação: a) Declaração de
460.000
420.000
conformidade: As presentes demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contá- Existentes no início do exercício
beis adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 20 de Emissão de ações
30.000
40.000
abril de 2021. Conforme artigo 176, parágrafo 6º da Lei nº 6.404/76, a Companhia fica desobrigada a Emitidas / autorizadas sem valor nominal
490.000
460.000
apresentar a demonstração dos fluxos de caixa em suas demonstrações financeiras. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e Em 31 de dezembro de 2020, o capital social integralizado da Companhia era de R$490.000 (R$460.000
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b) Moeda funcional e de apre- em 31 de dezembro de 2019), representado por 490.000 (460.000 em 31 de dezembro de 2019) ações
sentação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em reais - R$, que é a moeda funcional ordinárias, respectivamente, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Cada ação ordinária dá
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas para o real direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Uso de estimativas e julgamentos: Na pre- 7. Despesas Gerais e Administrativas
31.12.2020
31.12.2019
paração destas demonstrações contábeis a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premis- Consultoria, assessoria e auditoria
–
(1.321)
sas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas Outros serviços
–
(1.475)
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revis- Publicações societárias
(19.984)
(24.926)
tas de maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. Outros impostos e taxas
(2.422)
(800)
d) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. Outras despesas
(845)
(162)
3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido Total
(23.251)
(28.684)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$, exceto o prejuízo por ação)
Nota
explicativa 31.12.2020 31.12.2019
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
7
(23.251)
(28.684)
Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro
(23.251)
(28.684)
Resultado Financeiro
Receita financeira
8
608
1.026
Despesas financeiras
8
(7)
(3)
Total do resultado financeiro
601
1.023
Prejuízo do Exercício
(22.650)
(27.661)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais - R$, exceto o prejuízo por ação)
31.12.2020
Prejuízo do Exercício
(22.650)
Outros resultados abrangentes
–
Total do Resultado Abrangente do Exercício
(22.650)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31.12.2019
(27.661)
–
(27.661)

8. Receitas (Despesas) Financeiras
31.12.2020
31.12.2019
Receitas financeiras:
Rendimentos de contas correntes
594
1.012
Correção de impostos a recuperar
14
14
Total
608
1.026
Despesas financeiras:
Despesas bancárias
(7)
(3)
Total
(7)
(3)
9. Prejuízos Fiscais: A Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa para compensação de
imposto de renda e contribuição social com resultados positivos futuros, no montante de R$388.200, já
considerando os resultados até 31 de dezembro de 2020. A Administração registrará os créditos tributários aplicáveis, quando e somente quando da geração de resultados tributários futuros. 10. Instrumentos Financeiros: A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas demonstrações contábeis pelos seus valores contábeis, não apresentam variações
significativas em relação aos respectivos valores de mercado na data de encerramento de cada
exercício. Classificação dos instrumentos financeiros:
31.12.2020
31.12.2019
Ativo:
Caixa e equivalentes de caixa
40.935
33.950
Passivo:
Mensurados pelo custo amortizado:
Fornecedores
–
249
Os detalhes das principais políticas contábeis e dos métodos adotados, incluindo o critério para
reconhecimento e bases de mensuração de apropriação das receitas e despesas para cada uma das
classes de ativos e passivos financeiros, além do patrimônio líquido, estão descritos na nota explicativa nº 3.

Diretoria
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor-Presidente e Diretor de Operações
Daniel Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro
Ricardo dos Santos Buteri - Diretor Comercial
Thiago Otero Vasques - CRC nº 1 SP 238735/O-0 - Contador

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores, Acionistas e Diretores da Terminal Portuário de Veículos S.A. São Paulo SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente e das mutações do patrimônio líquido 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
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Terminal Portuário de Veículos S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 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. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n° 1 às demonstrações contábeis, que descreve que a Companhia está com suas atividades dormentes, não havendo expectativa da Administração para o início das operações e dessa forma a Companhia depende
do suporte financeiro da sua controladora. Portanto, as demonstrações contábeis acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto. Responsabilidades 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 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
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 a administração a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 20 de abril de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Wagner Petelin
Contador - CRC 1SP142133/O-7

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Numeral
80 Participações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Durante o exercício de 2020, a Companhia realizou somente operações administrativas. A Assembleia
Geral Extraordinária de acionistas, realizada em 19 de dezembro de 2011, deliberou sobre a nova
denominação social de Santos-Brasil S.A., que passou a ser chamada Numeral 80 Participações S.A..

Companhia Aberta - CNPJ 02.084.220/0001-76
Relatório da Administração
De acordo com o Fato Relevante publicado no dia 15 de setembro de 2011, foi aprovada em Assembleia cancelamento de registro emissor - categoria “A” da Companhia, passando a ser a partir desta da uma
Geral Extraordinária a cisão parcial da Santos Brasil S.A. e a incorporação da parcela cindida na sua Companhia de capital fechado.
controladora, Santos Brasil Participações S.A., consistindo a parcela cindida em todos os bens móveis,
imóveis, direitos e obrigações da Companhia. Em 22 de setembro de 2020, a CVM (Comissão
São Paulo, 15 de abril de 2021
A Administração
deValores Mobiliários) deferiu por meio do Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa

Ativos
Circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Outros ativos
Total dos ativos circulantes
Não Circulantes
Bloqueios judiciais
Total dos ativos não circulantes
Total dos Ativos

31.12.2020

31.12.2019

Passivos e Patrimônio Líquido
Circulantes
4
168
201 Salários e obrigações sociais
–
1 Total dos passivos circulantes
168
202 Patrimônio Líquido
Capital social
6
6
6 Prejuízos acumulados
6
6 Total do patrimônio líquido
174
208 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

Saldos em 31 de Dezembro de 2018
Aumento de capital - AGOE 25.04.2019
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Aumento de capital - RCA 03.03.2020
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2020

Nota explicativa
7

Capital social
1.130
200
–
7
1.330
100
–
7
1.430
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota
explicativa

31.12.2020

31.12.2019

–
–

1
1

1.430
(1.256)
174
174

1.330
(1.123)
207
208

7

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Prejuízos acumulados
(988)
–
(135)
(1.123)
–
(133)
(1.256)

Total do Patrimônio líquido
142
200
(135)
207
100
(133)
174

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019
1. Contexto Operacional: A Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia”), domiciliada no Brasil, com
sede em São Paulo, tem por objeto a participação em outras sociedades. Em setembro de 2011,
ocorreu a cisão de 99,99% de seu patrimônio líquido. Após a citada cisão, a Companhia teve as suas
atividades operacionais transferidas para a controladora Santos Brasil Participações S.A.. A
Administração, neste momento, não tem intenção que essa Companhia tenha uma atividade
operacional, portanto, se encontra em fase dormente. Consequentemente, a geração de caixa da
Companhia depende do suporte financeiro da controladora. No futuro, a Companhia pode se beneficiar
da estrutura acionária existente (estrutura de capital composta de 2/3 ações preferenciais e 1/3 ações
ordinárias). Em 22 de setembro de 2020, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deferiu por meio do
Ofício 179/2020/CVM/SEP de 2020, o pedido de cancelamento de registro emissor - categoria “A” da
Companhia, passando a ser a partir desta da uma Companhia de capital fechado. 2. Base de
Preparação: a) Declaração de conformidade: As presentes demonstrações contábeis foram
preparadas conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“International Financial
Reporting Standards - IFRSs”), emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB e
também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem
àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das demonstrações contábeis foi
autorizada pela Diretoria em 15 de abril de 2021. b) Moeda funcional e moeda de apresentação:
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em R$ - 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. c) Base de elaboração: As demonstrações
contábeis foram preparadas com base no custo histórico. d) Uso de estimativas e julgamentos: Na
preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente. 3. Principais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas
em detalhes a seguir têm sido aplicadas pela Companhia de maneira consistente para todos os
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e bancos conta movimento. b) Capital social:
Ações ordinárias e preferenciais: São classificadas como patrimônio líquido. O capital preferencial é
classificado como patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente resgatável à escolha da
Companhia. Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua
parcela do capital social. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto e quando
consignados ao final do exercício, são reconhecidos como passivo. c) Prejuízo por ação: O prejuízo

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
básico por ação é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e da média ponderada
das ações ordinárias e preferenciais em circulação no respectivo exercício. A Companhia não possui
nenhum instrumento potencialmente conversível em ação, com efeito diluidor, nos exercícios
apresentados, nos termos do pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
31.12.2020
31.12.2019
Caixa e saldo em bancos
168
201
5. Transações com Partes Relacionadas: a) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração do
pessoal-chave da Administração compreende benefícios de curto prazo para o Conselho de
Administração e foi de R$22 nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
b) Controladores: A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A., que detém
100% das ações que representam o seu capital social. 6. Bloqueio Judicial: Em 31 de dezembro de
2020, a Companhia possuía bloqueios judiciais, no montante de R$6 (R$6 em 31 de dezembro de
2019), referentes a processos judiciais transferidos para sua controladora Santos Brasil Participações
S.A. no momento da cisão em 15 de setembro de 2011.
7. Patrimônio Líquido: a) Capital social:
Ações ordinárias
Ações preferenciais
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Existentes no início do exercício
917.966
779.926
412.034
350.074
Emitidas no exercício
69.020
138.040
30.980
61.960
Emitidas / autorizadas sem valor nominal
986.986
917.966
443.014
412.034
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de março de 2020, foi aprovado o aumento
de capital social no montante de R$100, totalizando, assim R$1.430 de capital integralizado.
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de decisão de
Assembleia Geral, até o limite de 500.000.000 de ações, mediante deliberação do Conselho de
Administração, que fixará as condições de emissão e de colocação dos referidos títulos mobiliários.
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
As ações preferenciais não possuem dividendos assegurados. b) Remuneração dos acionistas: São
assegurados aos acionistas dividendos mínimos de 25% do lucro líquido, ajustado de acordo com a
legislação societária e o Estatuto Social da Companhia.
8. Despesas Gerais e Administrativas:
31.12.2020
31.12.2019
Despesas com pessoal
(27)
(27)
Consultoria, assessoria e auditoria
(15)
(19)
Publicações societárias
(72)
(66)
Contribuição à entidade de classe - institucionais
(14)
(19)
Outras despesas
(5)
(4)
Total
(133)
(135)

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo básico por ação)
Nota
explicativa
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
Total
Prejuízo Operacional Antes do Resultado Financeiro
Prejuízo antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
Prejuízo do Exercício

31.12.2020

31.12.2019

(133)
(133)
(133)

(135)
(135)
(135)

(133)
(133)

(135)
(135)
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31.12.2020
(133)
–
(133)

Prejuízo do Exercício
Outros resultados abrangentes
Total do Resultado Abrangente do Exercício

31.12.2019
(135)
–
(135)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31.12.2020

31.12.2019

(133)

(135)

–
1

141
–

(1)
–
(133)
(133)

1
(6)
1
1

100
100
(33)

200
200
201

201
168
(33)

–
201
201

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício
(Aumento) nos ativos operacionais:
Bloqueios judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Salários e obrigações sociais
Outros passivos
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento
(Redução) aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
(Redução) aumento do Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
9. Prejuízos Fiscais: A Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa para compensação de
imposto de renda e contribuição social com resultados positivos futuros, no montante de R$1.106
(R$987 em 31 de dezembro de 2019), já considerando os resultados até 31 de dezembro de 2020.
A Administração registrará os créditos tributários aplicáveis, quando e somente quando houver
expectativa de geração de resultados tributários futuros. 10. Instrumentos Financeiros: Classificação
dos instrumentos financeiros: A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro
a seguir, e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das
informadas, estando seus valores a preço justo de mercado:
Ativo:
31.12.2020
31.12.2019
Caixa e equivalentes de caixa
168
201
168
201

Conselho de Administração
Verônica Valente Dantas (Presidente)

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim (Vice-Presidente)

Eduardo de Britto Pereira de Azevedo

Diretoria
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda
Diretor-Presidente e Diretor de Operações

Daniel Pedreira Dorea
Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

Ricardo dos Santos Buteri
Diretor Comercial

Thiago Otero Vasques - CRC nº 1 SP 238735/O-0 - Contador
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da
Numeral 80 Participações S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Numeral 80 Participações 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, compreendendo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Numeral 80 Participações 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.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele vantes 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 1 às demonstrações contábeis, que descreve que as
atividades operacionais da Companhia estão paralisadas desde setembro de 2011, não havendo
expectativa da Administração para retomada das operações e que a geração de caixa da Companhia
depende do suporte financeiro da controladora. Portanto essas demonstrações contábeis acima
referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.

Responsabilidades 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 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria 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 a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 15 de abril de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Wagner Petelin
Contador CRC 1SP142133/O-7
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ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 13.025.862/0001-10

Relatório Anual da Administração. Senhores Acionistas, Apresentamos o Balanço do exercício encerrado em 31/12/2020, o relatório anual da administração e o parecer dos auditores independentes. O ano de 2020 foi marcado pela adoção de medidas
restritivas em todo o mundo, e em nosso país não foi diferente, com a decretação de pandemia por parte da OMS. A restrição ao funcionamento do comércio, serviços e circulação de pessoas em vários momentos ao longo do ano impactou as atividades de
um modo geral. Aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da empresa o nosso agradecimento. Rio de Janeiro, 20/04/2021. A Administração.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em MR$)
Demonstração do Resultado em 31/12 (Em MR$)
Reserva Lucros
2020
2019
2020
2019
Capital de lucros acumuATIVO
179.962 193.791 Receita bruta de venda de imóveis
7.074
13.859
social
- legal lados
Total
Circulante
30.593 38.538 Receita bruta de locação de imóveis
27.864
36.450 Descrição
100.910
1.777 31.770 134.457
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
1.974
9.161 Deduções da receita bruta
(978)
(1.540) Saldos em 31/12/2018
- 10.672 10.672
Contas a receber (nota 5)
7.882
5.173 Receita líquida (nota 14)
33.960
48.769 Lucro líquido do exercício
- (1.140) (1.140)
Contas a receber - imóveis vendidos (nota 6)
30
23 Custo dos imóveis vendidos
(3.492)
(20.957) Distribuição de lucros
533
(533)
Imóveis a comercializar (nota 7)
20.689 24.181 Resultado operacional bruto
30.468
27.812 Constituição de reserva de lucros
- 1576
1.576
Adiantamentos
18
- Despesas operacionais
(10.497)
(11.865) Ajuste de exercícios anteriores (nota 13.d)
100.910
2.310 42.345 145.565
Não circulante
149.369 155.253 Despesas administrativas e gerais (nota 15)
(10.314)
(11.865) Saldos em 31/12/2019
- 18.094 18.094
Realizável a longo prazo
4.831
3.364 Reversão (constituição) da provisão para riscos (nota 16)
(183)
- Lucro líquido do exercício
Distribuição de lucros
- (20.175) (20.175)
Contas a receber (nota 5)
46
147 Lucro antes do resultado financeiro e impostos
905
(905)
Contas a receber - imóveis vendidos (nota 6)
197
186 e contribuições
19.971
15.947 Constituição de reserva de lucros
Saldos em 31/12/2020
100.910
3.215 39.359 143.484
Partes relacionas (nota 11)
2.600
1.084 Resultado financeiro
Depósitos judiciais (nota 16)
1.988
1.947 Receitas financeiras
695
271
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
Investimento: Propriedades para investimento (nota 8)
144.538 151.889 Despesas financeiras
(220)
(1.958) Atividades operacionais
2020
2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
179.962 193.791
(475)
(1.687) Lucro líquido do exercício
18.094 10.672
Circulante
2.661
9.169 Resultado antes dos impostos sobre o lucro
20.446
14.260
Ajuste de exercícios anteriores
1.576
Financiamentos (nota 9)
7.041 Imposto de renda
(1.704)
(2.595) Depreciação
7.351
7.351
Impostos e contribuições a recolher
113
630 Contribuição social sobre o lucro liquido
(648)
(993) Lucro líquido do exercício ajustado
25.445 19.599
Obrigações trabalhistas
271
217
(2.352)
(3.588) Redução (aumento) nos ativos: Contas a receber
(2.626)
(40)
Retenções contratuais
61
61 Lucro líquido do exercício
18.094
10.672
Imóveis a comercializar
3.492 30.554
Parcelamento tributário – IR e contribuição social (nota 10)
1.040
- Quantidade de ações
100.910.000 100.910.000
Adiantamentos
(18)
3
Provisão para imposto de renda e contribuição social
676
1.220 Lucro líquido por ação do capital social - em reais
0,18
0,11
Partes relacionadas
(1.516)
(77)
Partes relacionadas (nota 11)
500
Depósitos judiciais
(41)
(506)
Demonstração do Resultados Abrangente em 31/12 (Em MR$)
Não circulante
33.817 39.057
2020
2019 Aumento (redução) nos passivos:
Créditos de acionistas
23.636 23.402 Lucro líquido do exercício
(517)
526
18.094
10.672 Impostos e contribuições a recolher
Partes relacionadas (nota 11)
7.194 12.645 Outros componentes do resultado abrangente:
Obrigações trabalhistas
54
58
Resultado de exercícios futuros (nota 12)
816
1.063 Ajuste de exercícios anteriores
1.040
1.574 Parcelamento de impostos
Provisão para riscos cíveis (nota 16)
2.171
1.947 Outros componentes do resultado abrangente
(544)
556
1.574 Provisão para imposto de renda e contribuição social
Patrimônio líquido (nota 13)
143.484 145.565 Total do resultado abrangente do exercício
234
232
18.094
12.246 Créditos de acionistas
Capital social
100.910 100.910
Partes relacionadas
(4.951) (28.095)
Reserva de lucros - legal
3.215
2.310 celas vencidas e não pagas até a data da rescisão ou resolução do contrato. No exer- Resultados de exercícios futuros
(247)
(422)
Lucros acumulados
39.359 42.345 cício de 2019 foi efetuado um estudo específico e verificou-se inconsistências entre Provisão de riscos cíveis
224
1.922
os
controles
gerenciais
e
os
saldos
contábeis.
Com
isso,
foi
necessário
o
registro
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
20.029 24.310
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis (Em MR$)
(7.041) (18.665)
1. Informações Gerais. A ECIA Américas Serviços e Construções S.A. é uma so- contábil para ajuste de saldo no montante de R$ 6.477 mil no contas a receber com Atividades de financiamento: Redução de financiamentos
alugueis
e
R$
5.921
mil
para
a
regularização
da
provisão
para
créditos
de
liquidação
Distribuição de lucros
(20.175) (1.140)
ciedade anônima de capital fechado, fundada em 2010, com sede na cidade do Rio
duvidosa
(vide
nota
13.d).
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(27.216) (19.805)
de Janeiro - RJ e que tem por objetivo a participação em outras companhias e con2020
2019 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (7.187) 4.505
sórcios em geral; intermediação de negócios em geral; exploração das atividades 6. Contas a Receber – Imovéis Vendidos
Contas
a
receber
–
Imóveis
vendidos
231
213
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
9.161
4.656
de locação e administração de imóveis próprios, de bens móveis, de condomínios
(4)
(4) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.974
9.161
prediais, de estacionamento; exploração de atividade de industria da construção civil Provisão para créditos de liquidação duvidosa
227
209
e serviços de engenharia; compra e venda de imóveis em geral; e incorporação de
do exercício de acordo com o efetivo recebimento. 13. Patrimônio Líquido. a) CaAtivo
circulante
30
23
imóveis e loteamentos. 2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstra197
186 pital social.Em 31/12/2020 e 2019, o capital social está constituído por 100.910.000
ções Contábeis. As demonstrações contábeis da ECIA Américas Serviços e Cons- Ativo não circulante
227
209 ações, totalmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal. Foi constituída pela
truções S.A. são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas e
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, nos termos da legislação societária.
7.
Imóveis
a
Comercializar
2020
2019
estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que
c) Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo de
West
Offices
6.158
9.650
compreendem as disposições da legislação societária previstas na lei nº 6.404/76,
25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, ajustado de conformidade com a
Núcleo
Comercial
14.531
14.531
com as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e interprelegislação societária vigente. d) Ajuste de exercícios anteriores:
20.689
24.181
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em
No exercício de 2019 a empresa registrou os seguintes ajustes:
2019
7.1
–
West
Offices:
O
empreendimento
“West
Offices”
refere-se
aos
custos
de
cons31/12/2020 e normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade
Ajuste contas a receber com alugueis (nota 5)
6.477
trução
de
um
edifício
de
escritórios
em
Campo
Grande
–
Rio
de
Janeiro
–
RJ.
No
da companhia, consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas
Constituição provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 5)
(5.921)
demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da companhia em 21/02/2021. exercício de 2019 foi efetuado um estudo específico e verificou-se inconsistências Reversão da atualização monetária – exercício de 2017 (nota 11.2)
6.412
entre
os
controles
gerenciais
e
os
saldos
contábeis.
Com
isso,
foi
necessário
o
regisA preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis,
Reversão da atualização monetária – exercício de 2018 (nota 11.2)
4.446
tro
contábil
para
ajuste
de
saldo
no
montante
de
R$
8.397
mil
referente
a
baixas
indebaseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administraCusto de imóveis vendidos em exercícios anteriores (nota 7.1)
(8.397)
vidas
efetuadas
em
exercícios
anteriores.
(vide
nota
13.d).
7.2
–
Núcleo
Comercial:
ção para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações conConstituição de provisão para riscos tributários
(1.441)
tábeis. Itens significativos sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos O Núcleo Comercial corresponde ao valor de terrenos localizados no Rio de Janeiro
1.576
–
RJ,
para
utilização
em
futuros
empreendimentos.
financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provi14. Receita Liquida
2020
2019
8.
Propriedades
Para
Investimento
2020
2019
são para créditos de liquidação duvidosa, a provisão para o IR e contribuição social,
Receita bruta de venda de imóveis
7.074 13.859
Terrenos
–
Américas
Shopping
10.360
10.360
assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões,
Receita bruta de locação de imóveis
27.864 36.450
183.773 183.773
inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas esti- Edificações – Américas Shopping
34.938 50.309
194.133
194.133
mativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações
Deduções da receita bruta
(978) (1.540)
(49.595) (42.244) Receita líquida
contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Depreciação acumulada
33.960 48.769
144.538
151.889
companhia revisa anualmente suas estimativas e premissas. 3. Resumo das Prin15. Despesas Adminstrativas e Gerais
2020
2019
cipais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração Os terrenos e as edificações correspondem ao Américas Shopping, construído pela Depreciação Shopping
7.351
7.351
companhia
os
quais
estão
hipotecados
ao
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento
Ecodas demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado. O resultaDespesas com administração do shopping
2.279
2.588
do é apurado segundo o regime de competência, exceto quanto aos resultados nas nômico e Social – BNDES (ver nota 9).
Ordenados
235
273
9.
Financiamentos
2020
2019
vendas a prazo de unidades imobiliárias, que são registrados inicialmente no grupo
Previdência social
91
120
Banco
Nacional
de
Desenvolvimento
Econômico
e
Social
–
BNDES
7.041
de resultado de exercícios futuros, como receitas e custos de exercícios futuros das
Aluguel e condomínio
293
294
7.041
unidades vendidas, e que são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalOutras despesas
65
1.239
Em
15/06/2012,
a
ECIA
Américas
Serviços
e
Construções
S.A
obteve
do
BNDES
mente ao montante da venda recebido. A sistemática de apuração e apropriação
10.314 11.865
desses resultados obedece a normas da legislação fiscal aplicável às empresas de uma linha de crédito, no montante de R$ 95.439, destinada a financiar a construção 16. Provisão Para Riscos Cíveis. Em 31/12/2020, a expectativa de perdas dos
do
shopping
center
denominado
“Américas
Shopping”.
No
exercício
de
2020
foram
construção civil. As receitas de coparticipação são registradas inicialmente no grupo
processos em andamento foi assim classificada pela administração e consultores
de resultado de exercícios futuros e são reconhecidas no resultado do exercício de apropriados ao resultado, encargos financeiros no montante de R$ 354 (R$ 1.603 em jurídicos da entidade:
2019).
O
principal
do
empréstimo
está
sendo
amortizado
em
60
parcelas
mensais
e
acordo com o efetivo recebimento. b) Ativos circulantes e não circulantes. Os imóveis
Processos cíveis e tributários:
2020
2019
a comercializar estão demonstrados ao custo de aquisição ou de construção. Os sucessivas a partir de 15/02/2016, está sujeito a atualização monetária e juros de Perda provável
183
mercado
e
tem
como
fiadores
e
principais
pagadores
as
empresas
ligadas
ECIA
demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo
Perda possível
4.561
61
Irmãos
Araujo
Engenharia
e
Comércio
S.A.
e
JSR
Shopping
S.A,
além
de
primeira
ou realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações mo4.744
61
netárias auferidos até a data do balanço. c) Avaliação do valor recuperável de ativos hipoteca do terreno no qual foi edificado o shopping center e todas as construções A provisão para riscos está registrada da seguinte forma:
2020
2019
que
foram
realizadas.
(teste de “impairment”). AAdministração revisa anualmente o valor contábil líquido de
Processos com classificação de perda provável
183
2020
2019 Processos com classificação de perda possível
seus principais ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns- 10. Parcelamento Tributário
1.988
IR
746
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração
Processos com classificação de perda remota
1.947
Contribuição
social
294
ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o
2.171
1.947
1.040
- No exercício de 2020 foi registrado constituição de provisão no montante de R$ 183.
valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para perNo
exercício
de
2020,
a
entidade
efetuou
parcelamento
do
Imposto
renda
e
contribuidas, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2020, nossa
Processos com classificação de perda possível. A Ecia Américas Serviços e Consrevisão revelou que os principais ativos da entidade estão avaliados ao valor justo, ção social referente ao 1º trimestre de 2020. 11. Transações com Partes Relacio- truções S/A é ré no processo de execução fiscal ajuizado pelo Município do Rio de
nadas.
Os
saldos
relativos
às
operações
realizadas
com
empresas
ligadas
podem
não havendo, portanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração.
Janeiro, tendo por objeto a nota de lançamento nº 2.194/2013, que tem como fundaAtivo não
Passivo Passivo não mento a cobrança de ISS em decorrência da construção do Américas Shopping. Em
d) Passivos circulantes e não circulantes. Demonstrados a valores conhecidos ou ser demonstrados como segue:
circulante
circulante
circulante
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos
2019 o processo era classificado pelos consultores jurídicos como “perda remota”, e
2020 2019 2020 2019 2020 2019 no exercício de 2020 foi alterado para “perda Possível”, e com valor estimado em R$
até a data do balanço. e) IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores do
Contratos
de
mútuo:
IR e da contribuição social imputados ao resultado são apurados trimestralmente,
2.307 mil, entretanto a administração da empresa optou pela constituição de provi- são para riscos tributários no montante de R$ 1.988, valor equivalente ao montante
segundo o regime de lucro presumido. f) Moeda funcional e moeda de apresentação. ECIAOeste Serviços e Construções Ltda. 140 140
JSR
Shopping
S/A
5.694
12.645
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional
atualizado do depósito judicial efetuado. Os encargos tributários e as contribuições
PB Administradora de Estacionamento
- 500
- 1.500
- apurados e recolhidos pela sociedade e as declarações de rendimentos, estão sujeida companhia e também a sua moeda de apresentação.
Condomínio
Américas
Shopping
2.460
944
4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020
2019
tos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais, em
2.600 1.084 500
- 7.194 12.645 prazos prescricionais variáveis. 17. Seguros (Não Auditado). A companhia possui
Numerário em caixa
2
2
Bancos - contas de movimento
1.934
2.442 11.1 – Contratos de mutuo: As contas mantidas com as empresas ligadas estão cobertura de seguros do shopping center denominado “Américas Shopping”, deAplicações financeiras
38
6.717 suportadas por contratos de mútuo entre as partes, com prazo indeterminado de monstrado no grupo investimentos como propriedades para investimento e veículo
1.974
9.161 vencimento, e não estão sujeitas a atualização monetária e juros. 11.2 – Dívida por registrado no ativo imobilizado, segundo orientação que considera a natureza e o
As aplicações financeiras correspondem a certificados de depósitos bancários, es- aquisição de imóveis: No exercício de 2019 foi efetuada a reversão das atualizações grau de riscos de sinistros, em valores considerados suficientes para cobrir eventuais
tão demonstradas ao custo da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a monetárias registradas indevidamente, nos montantes R$ 6.412 mil e R$ 4.446 mil, perdas. Quanto aos imóveis a comercializar a companhia não mantém contratos de
nos exercícios de 2017 e 2018 respectivamente (vide nota 13.d). Ademais, foi efe- seguros e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros que
data do balanço e estão classificadas na categoria “livre negociação”.
5. Contas a Receber
2020
2019 tuada a venda do imóvel Rio Grande – Mananciais, com a quitação do valor a pagar possam vir a ocorrer com tais ativos. 18. Pandemia Coronavirús. Em 11/03/2020,
Coparticipação
3.436
2.699 referente a aquisição de imóvel em exercício anterior.
a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a pande2020
2019 mia mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19). Tal situação,
Aluguéis a receber
11.955 10.173 12. Resultado de Exercícios Futuros
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(7.463) (7.552) Receitas de exercícios futuros
afetou a economia mundial com fechamento de aeroportos em diversos países, bem
229
214 como, adoção de medidas restritivas no transporte, comércio e serviços de modo
7.928
5.320 Imóveis vendidos
3.439
2.701 geral. Aqui no Brasil não foi diferente, diversos Decretos estabeleceram procediAtivo circulante
7.882
5.173 Coparticipação
(2.631) (1.631) mentos altamente restritivos, relacionados a fechamento de estabelecimentos, não
Ativo não circulante
46
147 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.037
1.284 circulação de pessoas, fechamento de comercio e serviços em geral. A Ecia Amé7.928
5.320
(221)
(221) ricas Serviços e Construções S/A, seguiu todos os protocolos determinados pelas
Os aluguéis devidos pelos locatários correspondem a um percentual - denominado Custos de exercícios futuros
816
1.063 autoridades públicas e sanitárias, e a obrigatoriedade de fechamento do shopping,
“aluguel percentual” - incidente sobre o faturamento bruto das lojas e quiosques, não
podendo ser inferior ao valor estipulado como valor mínimo reajustável, segundo a O resultado nas vendas de unidades imobiliárias é considerado como segue: • Ven- com interrupção de suas atividades em vários momentos, gerou um impacto signivariação do IGPM-FGV, estabelecido e pactuado nos respectivos contratos de loca- das à vista - as receitas e os custos são apropriados no resultado na data em que ficante e irreversível na receita desse período e do ano como um todo. 19. Eventos
ção. Os valores a receber por cessão de direitos de locação (luvas) são pactuados se efetivou a transação. • Vendas à vista de unidades imobiliárias não concluídas e Subseqüentes. De 31/12/2020 até a data de emissão deste relatório, não ocorreram
nos contratos de locação, reajustáveis segundo a variação do IGPM-FGV, e são re- vendas a prazo - o resultado apurado é registrado inicialmente no grupo de resultado quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimopresentados por notas promissórias com a natureza jurídica de títulos “pro-solvendo”, de exercícios futuros, como receitas e custos de exercícios futuros das unidades imo- nial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
uma para cada prestação, emitidas pelos locatários e avalizadas por seus fiadores. biliárias vendidas, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente
Fernando Azevedo de Araujo – diretor
Em caso de rescisão ou resolução dos contratos de locação, o locador perderá em ao montante da venda recebido. As receitas de coparticipação são registradas inicialFernando de Oliveira – contador- CRC- RJ nº 081390/0-0
favor da Ecia Américas o valor de todas as prestações já pagas, assim como as par- mente no grupo de resultado de exercícios futuros e são reconhecidas no resultado
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas da ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações contábeis da Ecia Américas Serviços e Construções S.A. 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, exceto quanto aos efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ecia Américas Serviços e Construções S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião
com ressalvas. 1. Conforme mencionado nas notas 3 “a” e 12, o resultado nas vendas de unidades imobiliárias e as receitas de coparticipação estão sendo registrados segundo normas da legislação fiscal, aplicável a empresas de construção civil. Assim,
neste exercício, a companhia diferiu receitas e custos nos montantes de R$ 3.439 mil e R$ 221 mil (R$ 2.701 mil e R$ 221 mil em 2019), respectivamente, que estão demonstrados como resultados de exercícios futuros. Não foi exequível, nas circunstâncias,
determinar os efeitos nos resultados e nos lucros acumulados, decorrentes da utilização das referidas normas impostas pela legislação fiscal, em detrimento dos princípios fundamentais de contabilidade. Ademais, conforme mencionado na referida nota,
as receitas diferidas em 31/12/2020, foram reduzidas em R$ 2.631 mil (R$ 1.631 mil em 2019), referente à provisão para créditos de liquidação duvidosa que é também registrada como redução das contas a receber de imóveis vendidos, o que faz com que
essa provisão não afete o resultado do exercício. 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 intitulada “Responsabilidade 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. Ênfase. Devido ao fato da
documentação contábil e financeira da entidade ainda estar sendo analisada para o registro, os eventos subsequentes ao exercício findo em 31/12/2020, foram examinados somente até 31/01/2021. Responsabilidade 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 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. Responsabilidade 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 deficiências, não 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, 28/02/2021. Auditasse Auditores Independentes - CRC-RJ nº 237/O-0 - Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628/O-3
INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2020 SERÁ REALIZADA NO DIA 24/05/2021 AS 11 HS NA SEDE DA SOCIEDADE.

Assine o jornal

Monitor Mercantil (21) 3849-6444

Financeiro 13

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 23 de abril de 2021

Debate: modelo conceitual do mercado de gás

O

mercado de gás
será tema de um
evento da Agência Nacional de Petróleo
e Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos dia 7
de maio, às 14h. O evento
será virtual, pela plataforma Teams, e será transmitido também pelo canal
da ANP no YouTube (ht-

tps://www.youtube.com/
channel/UCBkxMlBBOWKqh1CxaLj321A).
“O 3º Workshop sobre
o Modelo Conceitual do
Mercado de Gás. tem por
objetivo trazer para discussão os aspectos da operação
do ponto virtual de negociação e do funcionamento
dos mercados organizados

de gás natural (mercados de
balcão e bolsa)”, explicou a
ANP.
O evento terá a participação de representantes
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE), do Balcão Brasileiro de Comercialização
de Energia (BBCE) e da
European Energy Exchan-

ge (EEX), convidados a
apresentar as experiências
com o funcionamento dos
mercados organizados de
energia elétrica e gás natural, bem como os principais
desafios para o seu desenvolvimento.
Por parte da ANP, os seguintes assuntos serão objeto do 3º Workshop sobre

o Modelo Conceitual do
Mercado de Gás: descrição
da operação do ponto virtual de negociação; distinção
entre mercado físico, mercado de balcão e de bolsa;
caracterização do mercado
organizado de gás natural;
promoção da liquidez no
mercado de gás; delimitação
do escopo da regulamenta-

ção dos produtos oferecidos
no mercado organizado; e
papel da publicidade de preços. As inscrições para participar do workshop podem
ser feitas até o dia 3/5, às
12h, com o envio do nome
completo, nome da instituição/empresa e contatos
por e-mail para sim@anp.
gov.br.

JSR SHOPPING S.A.
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)
Relatório Anual da Administração. Senhores Acionistas, Apresentamos o Balanço do exercício encerrado em 31/12/2020, o relatório anual da administração e o
2020
2019
parecer dos auditores independentes. O ano de 2020 foi marcado pela adoção de medidas restritivas em todo o mundo, e em nosso país não foi diferente, com a decre- Atividades operacionais
12.688 11.609
tação de pandemia por parte da OMS. A restrição ao funcionamento do comércio, serviços e circulação de pessoas em vários momentos ao longo do ano impactou as Lucro líquido do exercício
Equivalência patrimonial
2.174 20.446
atividades de um modo geral. Aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da empresa o nosso agradecimento. Rio de Janeiro, 20/04/2021. A Administração. Ajuste de exercícios anteriores
- (2.275)
Depreciação
2.277 2.277
Balanço Patrimonial (Em MR$)
Demonstração de Resultado (Em MR$)
17.139 32.057
2020 2019
2020
2019 Lucro líquido ajustado
1.273 (4.799)
Ativo
86.173 93.011 Receita líquida (nota 14)
25.216
35.354 Redução (aumento) nos ativos: Contas a receber
Imóveis para renda
(6.951)
Circulante
15.413 9.500 Despesas operacionais
(4.939)
(6.951)
Partes relacionadas
9.267 1.663
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
1.085
808 Despesas administrativas e gerais (nota 15)
(4.939)
(6.951)
Adiantamento a acionistas
(906)
Contas a receber (nota 5)
7.140 8.473 Lucro antes do resultado financeiro, equivalência
Depósitos judiciais
(1)
Imóveis a comercializar (nota 6)
6.951
- patrimonial e impostos e contribuições
20.277
28.403
Outros ativos
(18)
11
Outros ativos
237
219 Resultado financeiro (nota 16)
(2.565)
(155)
Não circulante
70.760 83.511 Receitas financeiras
(2.079)
112 Aumento (redução) nos passivos:
(38)
16
Realizável a longo prazo
14.162 22.462 Despesas financeiras
(486)
(267) Provisão para imposto de renda e contribuição social
(7)
9
Contas a receber (nota 5)
138
78 Resultado de equivalência patrimonial (nota 9.1)
(2.174)
(12.541) Impostos e contribuições a recolher
(47)
47
Partes relacionadas (nota 7)
13.057 22.324 Resultado antes dos impostos sobre o lucro
15.538
15.707 Dividendos a pagar
30
52
Adiantamento a acionistas (nota 8)
924
18 Imposto de renda
(2.089)
(3.007) Obrigações trabalhistas
9
Depósitos judiciais (nota 12)
43
42 Contribuição social sobre o lucro liquido
(761)
(1.091) Outros passivos
255
244
Investimentos (nota 9)
56.598 61.049
(2.850)
(4.098) Créditos de acionistas
- (1.316)
Empresa controlada
36.497 38.671 Lucro líquido do exercício
12.688
11.609 Partes relacionas
(1.168)
(15)
Propriedades para investimento
20.101 22.378 Quantidade de ações
16.220.000 16.220.000 Receitas de exercícios futuros
18.837 27.969
86.173 93.011 Lucro líquido por ação do capital social - em reais
Passivo e Patrimônio Líquido
0,78
0,72 Caixa liquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de financiamento: Dividendos recebidos
386
Circulante
10.618 10.671
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Dividendos distribuídos
(18.560) (27.864)
Provisão para imposto de renda e contribuição social (nota 17)
940
978
Capital Reserva de Reserva
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(18.560) (27.478)
Impostos e contribuições a recolher
125
132
social lucros - legal de lucros
Total Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
277
491
Dividendos a pagar (nota 10)
9.459 9.506 Descrição
16.220
3.244 53.306 72.770 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
808
317
Obrigações trabalhistas
85
55 Saldos em 31/12/2018
- 11.609 11.609 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.085
808
Outros passivos
9
- Lucro líquido do exercício
- (2.275) (2.275)
Não circulante
27.187 28.100 Ajuste de exercícios anteriores (nota 13 d)
Demonstração de Resultado Abrangente (Em MR$)
- (27.864) (27.864)
Créditos de acionistas
25.755 25.500 Dividendos distribuídos
2020 2019
16.220
3.244 34.776 54.240 Lucro líquido do exercício
Receitas de exercícios futuros (nota 11)
277 1.445 Saldos em 31/12/2019
12.688 11.609
- 12.688 12.688 Outros componentes do resultado abrangente:
Provisão para riscos cíveis (nota 12)
1.155 1.155 Lucro líquido do exercício
- (18.560) (18.560) Ajuste de exercícios anteriores (nota 13.d)
Patrimônio líquido (nota 13)
48.368 54.240 Dividendos distribuídos
- (2.275)
16.220
3.244 28.904 48.368 Outros componentes do resultado abrangente
Capital social
16.220 16.220 Saldos em 31/12/2020
- (2.275)
Reserva de lucros - legal
3.244 3.244 exercício de 2019 foi efetuado um estudo específico e verificou-se inconsistências Total do resultado abrangente do exercício
12.688 9.334
Reserva de lucros
28.904 34.776 entre os controles gerenciais e os saldos contábeis. Com isso, foi necessário o regis- Classificação da probabilidade de perdas
2020
2019
tro contábil para ajuste de saldo no montante de R$ 15.418 mil no contas a receber Perda provável
79
71
Notas Explicativas
1.448 2.213
1. Informações Gerais. A JSR Shopping S.A. é uma sociedade anônima, fundada com alugueis e R$ 9.789 mil para a regularização da provisão para créditos de liqui- Perda possível
Perda remota
118
120
em 1998, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que tem por objetivo principal a dação duvidosa (vide nota 13.d).
2020
2019
1.645 2.404
exploração das atividades de locação de lojas em shoppings centers (Center Sho- 6. Imóveis para Renda
6.951
- No exercício de 2020 a companhia manteve a provisão no valor de R$ 1.155, constipping Rio e West Shopping Rio). 2. Base de Preparação e Apresentação das De- West offices - lojas
6.951
- tuída em exercícios anteriores, que inclui a totalidade dos processos com classificamonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis da JSR Shopping S.A. são
de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas e estão sendo apre- O imóvel “West Office – lojas” foi adquirido com valor de mutuo com a empresa ligada ção de perda provável e parcela dos processos com classificação de perda possível.
Os depósitos para recursos, no montante de R$ 43 mil em 31/12/2020 (R$ 42 mil em
sentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as Ecia Américas Serviços e Construções S/A, conforme descrito na nota 7.2.
Ativo não circulante Passivo não circulante 2019) estão classificados no ativo não circulante. 13. Patrimônio Líquido. a) Capital
disposições da legislação societária previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações 7. Partes Relacionadas
2020
2019
2020
2019 social. Em 31/12/2020 e de 2019, o capital social está constituído por 16.220.000
das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações emitidas pelo
7.148
7.312
- ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente integralizadas. b) Reserva de luComitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31/12/2020, consoante Empresa controlada
5.457
12.440
- cros - legal. Em 31/12/2020 e de 2019, a reserva legal, no montante de R$ 3.244 mil,
as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas demonstrações contá- Empresas ligadas
452
2.572
- corresponde ao limite fixado na legislação societária (20% do valor do capital social).
beis foi aprovada pela diretoria da companhia em 18/02/2021. A preparação das de- Créditos com condomínios
25.755
25.500 c) Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo
monstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis, baseadas em fatores Créditos de acionistas
13.057
22.324
25.755
25.500 de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, ajustado de conformidade com
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos 7.1. Empresa controlada. Os saldos relativos às operações realizadas com a em- a legislação societária vigente. d) Ajuste de exercícios anteriores. No exercício de
sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, presa controlada, Ecia Oeste Serviços e Construções Ltda., registrado no passivo 2019 a
2019
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquida- não circulante, estão suportados por contratos de mútuo entre as partes, com prazo empresa registrou os seguintes ajustes:
15.418
ção duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, assim como indeterminado de vencimento, e não estão sujeitas a atualização monetária e juros. Ajuste contas a receber com alugueis (nota 5)
(9.789)
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para 7.2. Empresas ligadas. Os saldos relativos às operações realizadas com as empre- Constituição provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 5)
(7.904)
contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re- sas ligadas, registrados no ativo e passivo não circulante, podem ser demonstrados Ajuste por equivalência patrimonial (nota 9.1)
(2.275)
sultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido como segue:
2020
2019
2020
2019
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A companhia revi- Ecia Irmãos Araújo Eng. Com. S/A
5.314 5.314 14. Receita Liquida
sa anualmente suas estimativas e premissas. 3. Resumo das Principais Práticas Ecia Américas Serviços e Construções S/A
- 6.951 Receita bruta
22.989 31.640
Contábeis. a) Apuração do resultado. O resultado é apurado segundo o regime de Consórcio West Shopping
143
175 Aluguéis
3.015 5.567
competência, exceto as receitas de coparticipação que são registradas inicialmente
5.457 12.440 Estacionamento
142
252
no grupo de resultado de exercícios futuros e são reconhecidas no resultado do exer- As contas mantidas com as empresas ligadas estão suportadas por contratos de Coparticipações
3.549
(734)
cício de acordo com o efetivo recebimento. b) Ativos circulantes e não circulantes. mútuo entre as partes, com prazo indeterminado de vencimento, e não estão sujeitas Outras
29.695 36.725
As contas a receber por locação de imóveis são referentes aos aluguéis de lojas e a atualização monetária e juros. No exercício de 2020, o valor de mutuo com a emquiosques, e estão demonstradas aos valores de realização. A provisão para créditos presa ligada Ecia Américas Serviços e Construções S/A, foi utilizado na aquisição do Deduções da receita bruta
(788) (1.127)
de liquidação duvidosa, nos termos da legislação fiscal, é constituída com base nos imóvel “West Office – lojas” registrado como imóveis para renda no ativo circulante, Cofins
Pis
(171) (244)
créditos vencidos há mais de dois anos. Os demais ativos circulantes e não circulan- conforme descrito na nota 6.
(959) 1.371
tes estão demonstrados aos valores de custo ou de realização, acrescidos, quando 7.3. Créditos de condomínios
2020
2019
28.735 35.354
aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas até a data do ba- West Shopping
- 1.930 15. Despesas Administrativas e Gerais
2020
2019
lanço. c) Investimentos – empresa controla. O investimento em empresa controlada Center Shopping
452
642 Depreciação
2.277 2.277
está avaliado segundo o método da equivalência patrimonial. d) Propriedades para
452 2.572
1.000 1.940
investimento. Demonstrado ao custo de aquisição e/ou de construção. A depreciação Os contratos de mútuo foram firmados entre a companhia e os condomínios dos Despesas dos shopping centers
1.085 2.320
dos imóveis é calculada segundo o método linear à taxa anual de 4%. e) Avaliação shoppings centers, com prazos indeterminados de vencimento, e estão sujeitos a Despesas de consórcio
64
48
do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A Administração revisa anu- atualização monetária e juros. No exercício de 2019, a administração da empresa Pró-labore
513
366
almente o valor contábil líquido de seus principais ativos, com o objetivo de avaliar decidiu cessar a atualização dos contratos de mútuo com os condomínios. Os aditi- Outras despesas
4.939 6.951
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, vos de contrato de mútuo estão em fase de formalização. 7.4. Créditos de acionistas.
2020
2019
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas O montante de R$ 25.746 (R$ 25.500 em 2019) corresponde a contratos de mutuo 16. Resultado Financeiro
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é com antigos acionistas, com prazos indeterminados de vencimento, e estão sujeitos Receitas financeiras
Rendimento com aplicações financeiras
3
constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe39
112
rável. Em 31/12/2020, nossa revisão revelou que os principais ativos da entidade es- a atualização monetária e juros. 8. Adiantamento de Acionistas. O montante de Outras
(1.930)
tão avaliados ao valor justo, não havendo, portanto, necessidade de constituição de R$ 924 (R$ 18 em 2019) corresponde a adiantamento efetuados por acionistas para Receitas financeiras a realizar - West shopping
(191)
provisão para deterioração. f) Passivos circulantes e não circulantes. Demonstrados futuro aumento de capital pela empresa controlada Ecia Oestes Serviços e Constru- Receitas financeiras a realizar - Center shopping
(2.079)
112
pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres- ções Ltda. 9. Investimentos. 9.1. Empresa controlada: O investimento corresponde
pondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data do balanço. g) à participação da companhia de 86,49% no capital social da empresa controlada Ecia Despesas financeiras
Multas
(223)
(14)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores do imposto de Oeste Serviços e Construções Ltda. e apresenta a seguinte movimentação:
2020
2019 Correção monetária com contratos de mutuo
(254) (244)
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido imputados ao resultado são apu38.671 59.503 Despesas bancárias
(9)
(9)
rados trimestralmente, segundo o regime de lucro presumido. h) Moeda funcional e Saldo no início do exercício
(387)
(486) (267)
moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais Recebimento de dividendos
Equivalência patrimonial
(2.563) (155)
que é a moeda funcional da companhia e também a sua moeda de apresentação.
- (7.904) 17. Contingências. Os encargos tributários e as contribuições apurados e recolhi4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2020
2019 Ajuste de exercícios anteriores (nota 13 d)
(2.174) (12.541) dos pela companhia e as declarações de rendimentos, estão sujeitos à revisão e
Bancos - contas de movimento
1.078
807 Perda com equivalência
(2.174) (20.831) eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais, em prazos prescriAplicações financeiras
7
1
36.497 38.671 cionais variáveis. 18. Seguros (Não Auditado). Em 31/12/2020, a companhia pos1.085
808 Saldo no fim do exercício
2020
2019 sui seguros contra incêndio das propriedades para investimento (shopping centers),
5. Contas a Receber
2020
2019 9.2. Propriedades para investimento:
577
577 segundo uma orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinistros,
Aluguéis
16.841 17.219 Terrenos
56.916 56.916 em valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 19. Pandemia
Coparticipação
277 1.445 Edificações
57.493 57.493 Coronavirús. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(9.840) (10.113)
(37.392) (35.115) declaração de estado a pandemia mundial em função da existência de novo Corona7.278 8.551 Depreciação acumulada
20.101 22.378 vírus (Covid-19). Tal situação, afetou a economia mundial com fechamento de aeroAtivo circulante
7.140 8.473
Ativo não circulante
138
78 Os terrenos e as edificações correspondem a participação da companhia em 70% portos em diversos países, bem como, adoção de medidas restritivas no transporte,
7.278 8.551 do valor dos shopping centers: “Center Shopping Rio” e “West Shopping Rio”. 10. comércio e serviços de modo geral. Aqui no Brasil não foi diferente, diversos Decretos
Os aluguéis devidos pelos locatários correspondem a um percentual - denominado Dividendos a Pagar. O montante de R$ 9.459 (R$ 9.506 em 2019) corresponde a estabeleceram procedimentos altamente restritivos, relacionados a fechamento de
estabelecimentos, não circulação de pessoas, fechamento de comercio e serviços
“aluguel percentual” - incidente sobre o faturamento bruto das lojas e quiosques, não provisão de dividendos a pagar aos sócios da empresa.
2020
2019 em geral. A JSR Shopping S/A, seguiu todos os protocolos determinados pelas aupodendo ser inferior ao valor estipulado como valor mínimo reajustável, segundo 11. Receitas de Exercícios Futuros
29
569 toridades públicas e sanitárias, e a obrigatoriedade de fechamento dos shoppings,
a variação do IGPM-FGV, estabelecido e pactuado nos respectivos contratos de Coparticipação – Center Shopping
248
876 com interrupção de suas atividades em vários momentos, gerou um impacto signilocação. Os valores a receber por cessão de direitos de locação (coparticipação) Coparticipação – West Shopping
277 1.445 ficante e irreversível na receita desse período e do ano como um todo. 20. Eventos
são pactuados nos contratos de locação, reajustáveis segundo a variação do IGPM-FGV, e são representados por notas promissórias com a natureza jurídica de títulos As receitas de coparticipação são registradas inicialmente no grupo do passivo não Subsequentes. De 31/12/2020 até a data de emissão deste relatório, não ocorreram
“pro-solvendo”, uma para cada prestação, emitidas pelos locatários e avalizadas por circulante, como receitas de exercícios futuros e são reconhecidas no resultado do quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimoseus fiadores. Em caso de rescisão ou resolução dos contratos de locação, o locador exercício de acordo com o efetivo recebimento. 12. Provisão para Riscos Cíveis nial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
perderá em favor da JSR o valor de todas as prestações já pagas, assim como as . Em 31/12/2020, a expectativa de perdas dos processos cíveis em andamento foi
Fernando Azevedo de Araujo – diretor
parcelas vencidas e não pagas até a data da rescisão ou resolução do contrato. No assim classificada pela administração e consultores jurídicos da entidade:
Fernando de Oliveira – contador- CRC- RJ nº 081390/0-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas da JSR SHOPPING S.A. Opinião com ressalvas. Examinamos as demonstrações contábeis da JSR Sho- o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia são aqueles com responsabilidade pela
pping S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul- supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das detado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as monstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
aos efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da JSR Shopping de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exisS.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalvas. 1. Conforme mencionado nas notas 3 “a” e conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
11, as receitas de cessão de direitos de locação (coparticipação), no montante de R$ 277 mil em 31/12/2020 (R$ 1.445 mil em nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna2019), estão registradas como receita de exercícios futuros e estão sendo reconhecidas no resultado do exercício de acordo cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
com o efetivo recebimento. O procedimento adequado consiste na apropriação dessas receitas ao resultado do exercício de • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
forma proporcional aos prazos dos respectivos contratos de locação. Não foi exequível, nas circunstâncias, determinar os efei- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evitos no resultado e nos lucros acumulados decorrentes da utilização do procedimento utilizado pela companhia. 2. Conforme dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
mencionado na nota 13.d, no exercício findo em 31/12/2019, a entidade contabilizou a débito da conta “Reserva de lucros” o resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
montante de R$ 2.275 mil, relativo a despesas e custos de competência de exercícios anteriores, contudo não foram divulgados conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevanos efeitos retrospectivos nas demonstrações contábeis, conforme determinado no pronunciamento contábil CPC 23 - Políticas tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à companhia a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase. chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir moDevido ao fato da documentação contábil e financeira da entidade ainda estar sendo analisada para o registro, os eventos sub- dificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
sequentes ao exercício findo em 31/12/2020, foram examinados somente até 31/01/2021. Outros assuntos. Demonstrações de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a companhia a não mais
contábeis consolidadas. A JSR Shopping S.A. elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis consolidadas se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações conpara o exercício findo em 31/12/2020, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresentadas separadamente, tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
sobre as quais emitimos relatório separado, com data de 28/02/2020, com ressalvas. Responsabilidade da administração de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresen- a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
tação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Forela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde- necemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Rio de Janeiro, 28/02/2021.
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
Auditasse Auditores Independentes - CRC-RJ nº 237/O-0. Jorge Domingues - Contador CRC-RJ nº 020.628/O-3
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TRANSPORTES FINK S.A.
CNPJ/MF nº 33.056.334/0001-36

Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em R$)
Demonstrações dos Resultados em 31/12 (Em R$)
2020
2019
2020
2019
Ativo
15.942.371,17 15.108.465,87
Circulante
5.197.418,46 4.757.968,87 Receita líquida de serviços prestados
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
4.652.716,77 4.080.858,07 (nota 10)
14.597.533,89 14.969.585,15
Contas a receber
221.116,66
376.791,02
(6.340.454,50) (7.044.566,68)
Adiantamentos
49.843,74
14.672,92 (-) Custo dos Serviços
Impostos a recuperar
236.725,57
240.601,93
8.257.079,39 7.925.018,47
Despesas antecipadas
37.015,72
45.044,93 Lucro bruto
Não circulante
10.744.952,71 10.350.497,00 Despesas e receitas operacionais
Partes relacionadas
3.735.802,09 3.315.002,39
Depósitos judiciais
142.108,55
147.082,70 Remunerações, encargos sociais
e benefícios
(4.171.823,26) (4.004.552,94)
Impostos a recuperar
2.113.412,35 2.113.412,35
Investimentos permanentes (nota 8)
4.285.852,13 4.141.413,11
Serviços
contratados
(1.724.120,04) (1.866.083,67)
Imobilizado (nota 5)
462.050,79
627.494,25
Intangível (nota 6)
5.726,80
6.092,20 Depreciação e amortização
(88.891,23)
(65.129,02)
Passivo
(454.144,03) (984.902,68)
Circulante
5.770.685,50 4.619.650,40 Impostos, taxas e contribuições
Fornecedores
588.497,87
426.269,77
260.044,96
72.894,92
Impostos a pagar
464.200,63
475.448,73 Receitas (despesas) financeiras
Imposto de Renda e CSLL a Recolher
234.026,45 Despesas gerais e administrativas
(2.135.828,48) (2.112.430,51)
Obrigações trabalhistas (nota 7)
585.065,18
753.418,04
137.574,62 (1.015.974,15)
Adiantamentos de clientes
3.677.409,02 2.689.741,95 Resultado de equivalência patrimonial
Outras obrigações
455.512,80
40.745,46 Ganho/Perda de capital
Não circulante
2.728.785,96 3.317.874,22
na equivalência patrimonial
6.864,40
(331.098,57)
Partes relacionadas.
2.688.512,08 3.277.600,34
Provisão para contigências
40.273,88
40.273,88 Outras Receitas (despesas) Operacionais
18.553.739,82 2.083.187,40
Patrimônio líquido
7.442.899,71 7.170.941,25
10.383.416,76 (8.224.089,22)
Capital social
4.777.455,02 4.777.455,02
Reserva de legal
747.860,76
747.860,76 Lucro antes do imposto de renda e da
Reserva estatutária
467.246,64
467.246,64 contribuição social
18.640.496,15
(299.070,75)
Reserva de lucros
- 1.747.560,81
Resultado do Exercício
12.396.599,06
(569.181,98) Imposto de renda e contribuição social
(6.243.897,09)
(270.111,21)
Distribuição Antecipada de Lucros
(10.946.261,77)
12.396.599,06
(569.181,98)
Total do passivo e patrimônio líquido
15.942.371,17 15.108.465,87 Lucro líquido do exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio em 31/12 (Em R$)
Capital
Reserva
Reserva
Reserva de Lucros (prejuízos)
integralizado
Legal
Estatutária Investimentos
acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2018
4.777.455,02
747.860,76
467.246,64
1.747.560,81
7.740.123,23
Lucro líquido do Exercício
(569.181,98)
(569.181,98)
Em 31 de dezembro de 2019
4.777.455,02
747.860,76
467.246,64
1.747.560,81
(569.181,98)
7.170.941,25
Lucro Líquido do Exercício
12.396.599,06 12.396.599,06
Dividendos Pagos
- (1.178.378,83)
(10.946.261,77) (12.124.640,60)
Reserva de Lucros
(569.181,98)
569.181,98
Em 31 de dezembro de 2020
4.777.455,02
747.860,76
467.246,64
1.450.337,29
7.442.899,71

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro líquido do exercício antes do IR e CSLL 12.396.599,06 (569.181,98)
Ajustes por:
Depreciações e amortizações
88.891,23
65.129,02
Perda de investimentos
115.856,83
Ganho/Perda de capital na equivalência
patrimonial
(6.864,40)
331.098,57
Resultado na equivalência patrimonial
(137.574,62) 1.015.974,15
12.341.051,27
958.876,59
Variação no capital circulante
Contas a receber
155.674,36 (228.280,69)
Adiantamentos
(35.170,82)
120.975,71
Impostos a recuperar
3.876,36
20.502,47
Despesas antecipadas
8.029,21
(9.874,98)
Partes relacionadas
(420.799,70)
249.421,27
Depósitos judiciais
4.974,15
553.326,02
Fornecedores
162.228,10
2.123,34
Impostos e contribuições a Recolher
(11.248,10)
54.761,95
Imposto de Renda PJ e CSLL a Recolher
(234.026,45)
(35.823,21)
Obrigações trabalhistas
(168.352,86)
62.772,19
Adiantamentos recebidos
987.667,07 1.399.938,57
Partes relacionadas
(589.088,26) (1.088.762,31)
Outras obrigações
414.767,34
(74.134,67)
Caixa líquido gerado (usado) pelas
atividades operacionais
278.530,40 1.026.945,66
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e Intangível
(13.573,84) (342.137,17)
Baixa de imobilizado
90.491,47
45.622,52
Caixa líquido gerado (usado) nas atividades
de investimento
76.917,63 (296.514,65)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
(12.124.640,60)
Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades
de Financiamento
(12.124.640,60)
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalente de caixa
571.858,70 1.689.307,60
Caixa e equivalente de caixa no início do período
4.080.858,07 2.391.550,47
Caixa e equivalente de caixa no fim do período
4.652.716,77 4.080.858,07
Aumento (redução) líquido de caixa
e equivalente de caixa
571.858,70 1.689.307,60
Marcelo Pfaender de Lima
Contador - CRC/RJ nº 087435/O-0
As notas explicativas na íntegra acompanhadas do parecer dos auditores
encontram-se na sede da Companhia.

Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.

CNPJ 09.566.418/0001-35

Relatório da Administração
terceiros da controlada em conjunto MAPISA I S.A., adquirindo seu controle. Também em 2020, a Companhia realizou
No exercício social de 2020, a Monteiro Aranha Participações S.A. alienou a totalidade de sua participação na coliga- a alienação dos 13 pavimentos da Torre 1º de Março. A Administração da Companhia declara estar de acordo com as
da Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A., e adquiriu a totalidade das ações remanescentes de propriedade de demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 (Em MR$)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
2020
2019
2020
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020
ATIVO
– (11.628)
– (1.928)
Circulante.................................................... 24.721 16.840 47.445 17.204 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício ........... 16.410 (2.085) 16.410 (2.085) Adição de Investimento..................................
Alienação de Investimento............................. 9.067 14.405 8.842 14.405
Caixa e Equivalente de Caixa......................
805 11.183 1.220 11.299 Ajustes para Reconciliar o Resultado do Exercício
700
697 24.500
697
163 Partes Relacionadas ......................................
Dividendos a Receber..................................
211
103
294
103 Resultado de Equivalência Patrimonial ......... (10.525) 2.199 (3.311)
–
– 5.985
–
– (8.489)
– Combinação de Negócios..............................
Dividendos a Receber - Ações Resgatáveis 2.583 2.354 2.583 2.354 Alienação de Investimentos ........................... (8.991)
–
488
–
487
(594)
–
(594)
– Outros.............................................................
Tributos a Recuperar ...................................
459
569
796
573 Juros s/ Alienação de Investimentos .............
– (1.517)
– Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
Venda de Imóveis a Receber.......................
805
240 1.050
240 Ganho por Compra Vantajosa ....................... (1.517)
Investimento ............................................... (4.947) 5.424 34.110 15.123
Variação Monetária Ingresso de Empréstimos
–
– 2.572
–
Alienação de Estoque ..................................
–
– 22.176
– Variação nos Ativos e Passivos
Fluxo de Caixa das Atividades de
Alienação de Investimentos ......................... 18.062
– 18.062
– Imóveis a Comercializar.................................
30
202 3.546 (5.788) Financiamento
Redução de Capital a Receber.................... 1.599 1.599
– 1.599 Impostos a Recuperar....................................
– 31.482
– 31.482
109
(29)
–
(29) Aumento de Capital .......................................
Imóveis a Comercializar...............................
196
791 1.264
791 Dividendos a Receber (Ações Preferenciais)
–
16
–
16
(229) (176) (229) (176) Ajuste de Avaliação Patrimonial ....................
Outros...........................................................
1
1
–
245 Outros Créditos ..............................................
– (3.500)
–
30
4
27
(173) Dividendos Pagos .......................................... (3.500)
Não Circulante ............................................ 99.525 90.093 104.922 143.705 Obrigações Trabalhistas e Tributárias ...........
–
– (56.411) (2.385)
110
57
107
58 Ingresso (Liquidação) de Empréstimos .........
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
373
986
373
986 Partes Relacionadas ......................................
– (14.218)
– (14.218) Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
Financiamento ............................................ (3.500) 31.498 (59.911) 29.113
– 7.010
–
Ações Preferenciais Resgatáveis ................ 2.409 2.409 2.409 2.409 Tributos a Recolher ........................................ 3.146
90 (14.361)
190 (14.461) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente
Imóveis a Comercializar...............................
–
–
– 92.760 Outras Obrigações .........................................
de Caixa
(10.378) 8.515 (10.079) 7.527
Alienação de Estoque ..................................
–
– 66.000
– Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
Operacionais............................................... (1.931) (28.407) 15.722 (36.709) Caixa e Equivalente de Caixa
Alienação de Investimentos ......................... 4.516
– 4.516
–
No Início do Período ...................................... 11.183 2.668 11.299 3.772
Partes Relacionadas .................................... 4.750 5.450 4.750 5.450 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
805 11.183 1.220 11.299
400
–
411
– No Fim do Período .........................................
Investimentos ............................................... 87.477 81.220 26.874 42.072 Dividendos a Receber....................................
Aumento de Capital em Investidas ................ (14.777)
– (5.291)
– Aumento Líquido de Caixa e Equivalente
Outros Investimentos ...................................
–
28
–
28 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (337) 1.462
de Caixa
(10.378) 8.515 (10.079) 7.527
(337) 1.462
Total do Ativo.............................................. 124.246 106.933 152.367 160.909
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 (Em MR$): 1. Contexto operacional: A Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019 ("Companhia", “Controladora” ou “Mapisa”) Companhia constituída em 31/03/2008, domiciliada no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro,
PASSIVO
Circulante....................................................
378 3.628 1.172 8.535 Brasil, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101 A, Leblon, e tem por objeto social o desenvolvimento e incorporação de empreendimentos imobiliários
Encargos Sociais e Trabalhistas..................
219
109
219
112 em todos os segmentos econômicos, podendo participar do capital social de outras sociedades para realizar investimentos no mercado imobiliário. A emissão das
Tributos a Recolher ......................................
49
–
609
– demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 31/03/2021. 2. Caixa e equivalente de caixa: Referem-se a valores em caixa, depósitos bancários
e aplicações financeiras de liquidez imediata, com remuneração de 99% do CDI. 3. Alienação de estoque e investimento: Em 2020, a Companhia realizou a
Dividendos a Pagar......................................
8 3.508
8 3.508 alienação dos 13 pavimentos da Torre 1º de Março e da totalidade de sua participação na Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A.. 4. Investimentos: (a) ConContas a Pagar ............................................
102
11
336
144 troladas: Controladas são todas as sociedades das quais a Companhia detém o poder de controlar as políticas operacionais e financeiras de uma entidade para
Empréstimos e Financiamentos ..................
–
–
– 4.771 auferir benefícios de suas atividades. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia, e é interNão Circulante ............................................ 3.097
– 30.424 49.069 rompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle sobre a sociedade correspondente. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as
Tributos Diferidos ......................................... 3.097
– 6.624
– demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. (b) Coligadas e Controladas em Conjunto: Coligadas são todas as sociedades sobre as quais
Partes Relacionadas ....................................
–
– 23.800
– a Companhia tem influência significativa, mas não o controle. Controladas em conjunto são todas as sociedades sobre as quais a Companhia possui o controle
Empréstimos e Financiamentos ..................
–
–
– 49.069 compartilhado do negócio, contratualmente convencionado, onde as decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento das partes que compartilham
Patrimônio Líquido .................................... 120.771 103.305 120.771 103.305 o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos
Capital Social ............................................... 186.295 186.295 186.295 186.295 pelo seu valor de custo. O quadro abaixo apresenta a movimentação dos investimentos da Controladora:
Ágio p/
EquivaAjuste de Avaliação Patrimonial ..................
– (1.056)
– (1.056)
lência
Perc. Saldo em Rentabilidade
Dividendos/
Saldo em
Prejuízo Acumulado ..................................... (65.524) (81.934) (65.524) (81.934)
Futura
Adições Baixas
Subtotal Patrimonial Outros 31/12/2020
% 31/12/2019
JCP
Total do Passivo ......................................... 124.246 106.933 152.367 160.909 Descrição
Controladas
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 (Em MR$)
Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. .............. 100,00
39.148
– 13.500
–
– 52.648
7.745
–
60.393
Controladora
Consolidado
–
–
4.696
–
–
4.696
(572)
–
4.124
2020
2019
2020
2019 MAPISA I S.A. ............................................................. 100,00
Total de Controladas .................................................
39.148
– 18.196
–
– 57.344
7.173
–
64.517
Receita de Venda de Imóveis ......................
846
279 108.558
279 Controladas em Conjunto e Coligadas
Custo de Imóveis .........................................
(595) (202) (110.595) (202) MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. ............ 52,00
3.927
–
71
–
–
3.998
(4)
–
3.994
Resultado Bruto .........................................
251
77 (2.037)
77 PRS XXIV Incorporadora S.A. ................................... 50,00
3.703
–
–
–
(103) 3.600
2.865
–
6.465
Despesas com Vendas ................................
–
–
(42)
– Carapa Empreendimentos Imobiliários S.A. ............. 40,00
12.737
–
–
–
(404) 12.333
168
–
12.501
Despesas Gerais e Administrativas ............. (2.535) (1.038) (4.853) (4.162) MAPISA I S.A. ............................................................. –
1.857
–
681 (4.396)
–
(1.858)
341 1.517
–
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
–
– 13.940 5.990 HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A. ............. –
19.848
(1.794) 1.175 (19.211)
–
18
(18)
–
–
Alienação de Investimentos ......................... 8.991
–
8.489
– Total de Controladas em Conjunto e Coligadas ...
42.072
(1.794) 1.927 (23.607)
(507) 18.091
3.352 1.517
22.960
Ganho por Compra Vantajosa ..................... 1.517
–
1.517
– Outros Investimentos ..................................................
28
–
–
(28)
–
–
–
–
–
Resultado de Equivalência Patrimonial ....... 10.525 (2.199)
3.311
(163) Total de Participações Societárias..........................
(1.794) 20.123 (23.635)
(507) 75.435
10.525 1.517
87.477
81.248
Outras Receitas (Despesas) Operacionais .
–
111
64
297 O quadro abaixo apresenta a movimentação dos investimentos do Consolidado:
Resultado antes do Resultado Financeiro 18.749 (3.049) 20.389 2.039
Ágio p/
EquivaResultado Financeiro
lência
Perc. Saldo em Rentabilidade
Dividendos/
Saldo em
Receitas Financeiras ................................... 1.035
987
4.208 1.008 Descrição
Futura
% 31/12/2019
JCP
Adições Baixas
Subtotal Patrimonial Outros 31/12/2020
Despesas Financeiras .................................
(22)
– (2.662) (5.109) Controladas em Conjunto e Coligadas
52,00
3.927
–
71
–
–
3.998
(4)
–
3.994
Resultado antes do Tributo sobre o Lucro 19.762 (2.062) 21.935 (2.062) MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.
PRS XXIV Incorporadora S.A.
50,00
3.703
–
–
–
(103) 3.600
2.865
–
6.465
Imposto de Renda e Contribuição Social
40,00
12.737
–
–
–
(404) 12.333
168
–
12.501
Corrente .......................................................
(255)
(23)
(735)
(23) Carapa Empreendimentos Imobiliários S.A.
–
19.848
(1.794) 1.175 (19.211)
–
18
(18)
–
–
Diferido ......................................................... (3.097)
– (4.790)
– HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A.
–
1.857
–
681 (4.396)
–
(1.858)
341 1.517
–
Lucro (Prejuízo) do Exercício ................... 16.410 (2.085) 16.410 (2.085) MAPISA I S.A.
PRS XIV Incorporadora S.A.
–
–
–
88
(61)
–
27
(27)
–
–
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 (Em MR$)
PRS XX Incorporadora S.A.
–
–
–
223
(214)
–
9
(9)
–
–
Controladora
Consolidado
JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A. 50,00
–
–
3.307
–
(83) 3.224
196
–
3.420
2020
2019
2020
2019 Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A.
50,00
–
–
695
–
–
695
(201)
–
494
Lucro (Prejuízo) do Exercício ...................... 16.410 (2.085) 16.410 (2.085) Total de Controladas em Conjunto e Coligadas
42.072
(1.794) 6.240 (23.882)
(590) 22.046
3.311 1.517
26.874
Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexo ..... 1.056
17 1.056
17 Outros Investimentos
28
–
–
(28)
–
–
–
–
–
Resultados Abrangentes do Exercício .... 17.466 (2.068) 17.466 (2.068) Total de Participações Societárias
(1.794) 6.240 (23.910)
(590) 22.046
3.311 1.517
26.874
42.100
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (Em MR$) Transações ocorridas em 2020: Em 2020, a Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida HESA 159 - Investimentos Imobiliários S.A., pelo
Ajuste de
Lucros
valor total de R$ 31.051, mediante pagamento de sinal e saldo a ser pago em 19 parcelas mensais, a partir de agosto de 2020, com atualização de CDI, acrescidos
Capital Avaliação (Prejuízos)
Total de 3,5% ao ano. A Companhia adquiriu 5.412.347 ações remanescentes de propriedade de terceiros da controlada em conjunto MAPISA I S.A., equivalente a 50%
Social Patrimonial Acumulados Geral da participação, através de contrato de compra e venda firmado em 24/11/2020, pelo valor de R$ 681, pago no ato, passando a deter seu controle e a totalidade
Saldo em 31/12/2018 ....................154.813
(1.073)
(79.857) 73.883 de suas ações. Em sua avaliação preliminar, a Companhia não encontrou ajustes relevantes no valor dos ativos adquiridos e passivos assumidos, que totalizaram
Ajuste de Exercícios Anteriores .....
–
–
8
8 R$ 2.198, gerando um ganho por compra vantajosa de R$ 1.517, sujeitos a ajustes durante período de mensuração. Ainda em 2020, a controlada MAPISA I S.A.
Aumento (Redução) de Capital ..... 31.482
–
– 31.482 alienou a totalidade de suas participações nas investidas PRS XIV Incorporadora S.A. e PRS XX Incorporadora S.A. 5. Estoque de imóveis a comercializar:
Ajuste de Avaliação Patrimonial ....
–
17
–
17 O saldo consolidado é composto pelas unidades do empreendimento Evidence Quality Life, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, adquiridos pela Companhia e pela
Lucro (Prejuízo) do Exercício ........
–
–
(2.085) (2.085) controlada MAPISA I S.A., todos líquidos de eventuais provisões para perdas por desvalorização. A Companhia alienou em julho de 2020 os 13 pavimentos que
possuía do empreendimento “Torre 1º de Março”, de propriedade da controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (“Novo Rio”), para membros do grupo de
Saldo em 31/12/2019 ....................186.295
(1.056)
(81.934)103.305 controle da Companhia, pelo valor de R$ 110.000, com entrada paga no ato da assinatura do contrato de compra e venda, e saldo a ser pago em até 05 parcelas
Ajuste de Avaliação Patrimonial ....
–
1.056
– 1.056 semestrais, a partir de dezembro de 2020, com atualização de CDI, acrescidos de 4,5% ao ano. 6. Empréstimos e financiamentos: No segundo trimestre de 2020,
Lucro (Prejuízo) do Exercício ........
–
–
16.410 16.410 a controlada Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., realizou a antecipação da liquidação total do financiamento da construção do empreendimento Torre 1º de
Saldo em 31/12/2020 ....................186.295
–
(65.524)120.771 Março. 7. Capital social: O capital social subscrito em 31/12/2020 é de R$ 186.295 equivalente a 87.264.756 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Diretoria: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Diretor. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho - Diretora. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Diretor.
Marcelo Schmid Martins - Contador - CRC RJ-112341/O - CPF 079.697.057-23.
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Viver Incorporadora e Construtora S.A. (em Recuperação Judicial)

CNPJ nº 67.571.414/0001-41
Relatório da Administração – Exercício Encerrado em 31.12.2020
Atendendo aos dispositivos legais e estatutários, a Administração da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver”) apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, com o respectivo relatório dos Auditores Independentes e o Parecer tiva dos projetos do legado com prejuízo bruto de R$ 14,0 milhões, Impairment do estoque de imóveis concluídos e de terrenos no montante de R$ 47,7 milhões, pelo complemento de provisão para demandas judiciais no montante de R$ 28,5 milhões e
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Mensagem da Administração - No ano de 2020, a Companhia continuou comprometida no intuito de fielmente cumprir seu Plano de Recuperação Judicial e redução do atualização de dívidas extra concursais no montante de R$ 30,9 milhões. Olhando para frente, continuaremos engajados para conclusão do processo de Recuperação Judicial, cumprindo o prazo estabelecido pela Lei. Manteremos nossa postura conservadoendividamento. Durante esse período, concluímos a 5ª tranche de aumento de capital resultando na capitalização de créditos no montante de R$ 34 milhões. Em setembro de 2020 conseguimos concluir a transação com a Associação dos Adquirentes das ra no que tange a disciplina de capital e continuaremos adotando rigorosos mecanismos de controle e redução de custos com foco na manutenção das operações da Companhia e na retomada da lucratividade. Endividamento financeiro líquido - A Viver enUnidades Autônomas do Empreendimento Alto Belvedere, resultando na transferência Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda. à Associação do Empreendimento Alto Belvedere, bem como a liberação de parte das garantias hipotecarias previstas na cerrou o ano de 2020 com uma dívida financeira líquida de R$ 185,0 milhões, redução de 6% quando comparado com o ano de 2019 (R$ 196,5 milhões). Cumpre destacar que a Companhia vem negociando junto aos credores as formas de quitação dos déOperação. A reestruturação do Empreendimento Alto Belvedere resultou na resolução de mais de R$ 84,3 milhões de custo a incorrer e R$ 39,9 milhões em passivos contabilizados na Companhia. Em dezembro de 2020 foi firmado um acordo junto a NPL bitos seja pela execução das garantias ou conversão dos débitos nos termos do plano de Recuperação Judicial. Patrimônio Líquido - Em 18 de junho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia homologou o aumento de capital social, dentro do
Brasil Gestão de ativos financeiros, adquirente da integralidade do crédito detido pelo Banco Pan S.A juntamente com todas as garantias existentes. Após o pagamento da dívida, que ocorrerá mediante a conversão de créditos em ações da Companhia no limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2020. O aumento de capital destinou-se à quitação parcial dos Créditos detidos pelo Credor contra a Companhia (contrato de financiamento na
início do 2º trimestre de 2021, serão liberadas as garantias relacionadas ao terreno do empreendimento imobiliário “Viver Fama”, bem como parte dos direitos creditórios decorrentes da comercialização das unidades da segunda fase do Empreendimento modalidade “debtor-in-possession-financing” – Financiamento DIP), com a consequente redução do seu endividamento. Foram subscritas e integralizadas 13.857.776 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$
Imobiliário Viver Fama. A dívida junto ao Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, sob gestão da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda., foi convertida em ações da Companhia no montante de R$ 45,1 17,2 milhões, ao preço de emissão de R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por ação, sendo: (i) 488.654 ações ordinária subscritas e integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, totalizando um valor de R$ 0,6 milhões; (ii)
milhões para a quitação do Financiamento DIP e, em 06 de novembro de 2020, a quitação da dívida do Financiamento do Empreendimento Belvedere, no montante de R$ 33,9 milhões, o qual estava devidamente reconhecido no quadro geral de credores e 1.905.207 ações ordinárias, pelos acionistas que subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 2,4 milhões; e (iii) 11.463.915 subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Invesfoi pago nos termos estabelecidos da Recuperação Judicial, na 5ª Tranche de aumento de capital. A Companhia concluiu também a negociação para quitação das Debêntures da Segunda Emissão, onde foi aceita pelos Debenturistas sua proposta de quitação timento em Direitos Creditórios Não Padronizados, mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia, no valor de R$ 14,2 milhões. Em 19 de agosto de 2020, o Conselho da Administração da Companhia homologou o aumento de capital social,
do crédito extraconcursal e demais obrigações decorrentes das Debêntures, através da dação em pagamento de ações da Viver, com a consequente liberação das garantias ainda vinculadas às Debêntures. É importante mencionar que seguimos em negocia- dentro do limite do capital autorizado. O aumento de capital foi destinado a reduzir o endividamento da Companhia e quitar débitos em aberto sem utilização de caixa, destinando-se à quitação integral dos créditos do contrato de financiamento na modação contínua com os bancos e demais credores, no sentido de encontrar soluções na forma de quitação das dívidas, sendo com a conversão dos créditos no âmbito da Recuperação Judicial ou execução das garantias. No lado operacional, adotamos diversas lidade “debtor-in-possession-financing” – Financiamento DIP detidos pelo Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, fundo de investimento em direitos creditórios, e à quitação de débitos com escrimedidas para a monetização de estoques e recebíveis, como efetivação de distratos contratuais de carteira crítica para disponibilização de ativos para venda, e negociação de venda de terrenos que compõem o landbank da Viver. Seguimos também com uma tórios de advocacia, administradora judicial e processo judicial. Foram subscritas e integralizadas 34.737.839 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação,
profunda revisão de nossos processos, controles e estruturas da Companhia, tendo como objetivo melhorar nossa eficiência. No âmbito financeiro, mantivemos uma postura conservadora no que tange a disciplina de capital, com rigorosos mecanismos de totalizando o valor de R$ 51,8 milhões, sendo: (i) 8.222.718 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de preferência no valor total de R$ 12,2
acompanhamento, controle e redução de custos. Em agosto de 2020 houve a alteração do nome da unidade de negócios ServRE para Solv (solv.com.br), que tem como objetivo destravar valor de ativos imobiliários que estejam em stress. No ano de 2020, a milhões; (ii) 955.422 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 1,4 milhões; e (iii)
prestação de serviço imobiliário gerou receita de R$ 1,6 milhões para o grupo, enquanto em 2019 o faturamento foi de R$ 193 mil. Enfim, os resultados alcançados até o momento representam que a Companhia manteve o foco no seu processo de reestrutu- 25.559.699 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e por outros credores extra
ração. Seguiremos engajados durante o ano de 2021 para conclusão do processo de Recuperação Judicial, cumprindo o prazo estabelecido pela Lei. Manteremos nossa postura conservadora no que tange a disciplina de capital e continuaremos adotando ri- concursais detentores de dívidas oriundas de honorários advocatícios, processo judicial e administração judicial, mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia, totalizando um valor de R$ 38,1 milhões. Em 06 de novembro de 2020, o Congorosos mecanismos de controle e redução de custos com foco na manutenção das operações da Companhia e na retomada da lucratividade. A Recuperação Judicial vem sendo um processo árduo e desafiador, mas acreditamos que a sobrevivência a este selho da Administração da Companhia homologou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e integralizadas 1.861.113 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$36,9
processo nos habilita a absorver novas oportunidades em um mercado tão impactado, mas que ao mesmo tempo, nos parece, com tantas novas oportunidades. Desempenho Operacional e Financeiro - Lançamentos e Vendas Contratadas - A Companhia milhões, sendo: (i) 141.533 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, totalizando um valor de R$ 2,8 milhões; e (ii) 1.719.580
não realizou lançamentos em 2020. O foco da Viver continua direcionado para a execução e entrega dos projetos existentes. No ano de 2020, as vendas contratadas brutas foram de R$ 53,1 milhões e as vendas contratadas líquidas foram de R$ 50,2 milhões. ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelos credores cujos créditos foram habilitados no quadro geral de credores da Companhia na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, conforme definido e aproProjetos Concluídos e Projetos em Construção - Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia possuía 2 sites com Patrimônio de Afetação a serem finalizados sob sua gestão e ambos possuem habite-se parcial emitido. Banco de Terrenos - Em 31 de dezembro vado no Plano de Recuperação Judicial, mediante a capitalização de seus créditos detidos contra a Companhia, ao preço de emissão de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) por ação, totalizando um valor de R$ 34 milhões. O pagamento dos Créditos
de 2020, o banco de terrenos da Companhia representava um VGV estimado em R$ 1,5 bilhões. Receita Operacional - No ano de 2020, a receita operacional líquida foi de R$ 44 milhões. Em 2019, para cobrir os riscos de a carteira de clientes não ser realizada, mediante emissão de ações pela Companhia tem como objetivo reforçar a sua estrutura de capital e balanço, visando ao desenvolvimento, ampliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de capital mais sólida por meio da consequente
a Administração constituiu provisão para distratos de operações que possuem ações judiciais com riscos efetivos de distratos e retornou os custos das unidades para o estoque de imóveis a comercializar. Em decorrência destas provisões, os distratos realizados diminuição de seu passivo sem a necessidade de desembolso de caixa. O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 2.339 milhões representado por 97.028.764 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Recursos Humanos
durante o ano de 2020, não impactaram a receita operacional líquida. Custos dos Imóveis - No ano de 2020, o custo dos imóveis foi de R$ 58 milhões. Lucro (Prejuízo) Bruto - No ano de 2020, a Companhia apresentou prejuízo bruto de R$ 14 milhões, resul- - A Viver encerrou o ano de 2020 com 82 colaboradores, comparado a um quadro de 54 colaboradores no final de 2019. A Companhia oferece a seus funcionários um pacote de benefícios em linha com o mercado. Em 2020, a Companhia implantou uma nova
tado da margem negativa dos projetos do legado e como também pelo fato da não realização de novos lançamentos. Despesas com Comercialização, Gerais e Administrativas - No ano de 2020, as despesas com comercialização totalizaram R$ 4,5 milhões. As política de remuneração variável baseada em indicadores de desempenho e avaliação de desempenho das metas individuais. Relacionamento com Auditores Independentes - Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03 informamos que os
despesas gerais e administrativas no ano de 2020, líquidas de depreciação e amortização e custos de reestruturação foram de R$ 25,1 milhões. O aumento significativo das despesas administrativas em 2020 foi decorrente dos gastos com pessoal, com valor nossos auditores independentes – Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes - não prestaram durante o ano de 2020 serviços que não os relacionados à auditoria externa. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
anual de R$ 16,2 milhões, comparado à R$ 9,3 milhões em 2019. Em 2020 a Companhia investiu na contratação de funcionários, com o intuito de fortalecer a nova unidade de negócios do Grupo Viver, a Solv, que possui a missão de oferecer ao mercado assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade. Declaração da diretoria - Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com a opinião exserviços customizáveis para a gestão de ativos imobiliários e soluções para todas as etapas do ciclo imobiliário. No 4T20, em função do atingimento de metas, foi constituída provisão para remuneração variável de empregados e administradores no montan- pressa no relatório dos Auditores Independentes e com as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Cláusula Compromissória - A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do
te de R$ 3,9 milhões. Prejuízo do Exercício - Em 2020 reportamos um prejuízo líquido de R$ 180,8 milhões (controladora), o resultado negativo recorrente, é consequência, principalmente, da não realização de lançamentos de novos projetos, margem nega- Mercado, conforme Cláusula Compromissária constante do seu Estatuto Social.
São Paulo, 24 de março de 2021.
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial - (Em milhares de reais)
Demonstração do Resultado
Demonstração do Valor Adicionado
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2020
2019
2020
2019
2020 2019 2020 2019
2020
2019
2020 2019
Notas
2020
2019
2020
2019 Receita operacional
Ativo
Notas 2020 2019 2020 2019 Passivo
líquida
24
1.297
400
44.011
(145.261)
Receitas:
Vendas
e
serviços
1.513
467
45.386
(145.646)
Das
atividades
operacionais
433.182 457.523 360.200 438.600
Circulante
3.106 2.086 116.473 195.823 Circulante
24
(40)
- (58.040) 109.699
1.513
467 45.386 (145.646) Prejuízo antes do imposto de renda
14
362
258
362
258 ( - ) Custos das vendas
Caixa e equivalentes de caixa
5
19
40 28.993 5.461 Empréstimos e financiamentos
1.257
400 (14.029) (35.562) Insumos adquiridos de terceiros
e da contribuição social
(180.781) (220.512) (182.194) (220.602)
14 209.969 195.905 209.969 195.905 ( = ) Lucro (prejuízo) bruto
Contas a receber
6
20
19 22.682 18.165 Debêntures
Custo de produtos, mercadorias e serviços vendidos
(40)
- (50.733) 105.865 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
15
3.339
4.654 ( - ) Receitas (despesas) operacionais
Imóveis a comercializar
7
- 59.124 167.945 Coobrigação na cessão de recebíveis
Despesas
gerais
e
administrativas
25
(20.532)
(20.259)
(29.342)
(24.431)
Materiais,
energia,
serviço
de
terceiros
e
outros
geradas
pelas
atividades
operacionais
16
2.381
5.035
9.249 14.156
Créditos diversos
8 2.068 1.499 3.245 2.389 Fornecedores
26
39
(10) (4.518) (8.664) operacionais
12.552 (48.601) (109.050) (103.540) Depreciação e amortização
2.376
3.087
2.764 3.132
20
5.101
1.204 33.528 27.169 Despesas com comercialização
Impostos e contribuições a compensar
10
753
115 2.183 1.450 Obrigações trabalhistas e tributárias
28 19.732 (39.184) (97.507) (89.212) Outros
64
266 (2.438) (4.238) Provisões para perdas de ativos
3.896 19.609 56.391 37.723
17 13.808
1.198 95.408 98.633 Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas a apropriar
246
413
246
413 Contas a pagar
11 (152.502) (136.143)
(805) (6.752)
12.576 (48.335) (162.221) (1.913) Provisões para demandas judiciais
(83) 4.554 28.450 25.212
17
153
589
- Resultado de equivalência patrimonial
Não circulante
20.696 13.790 195.192 304.837 Arrendamento a pagar
Valor adicionado bruto
14.089 (47.868) (116.835) (147.559) Provisões para garantia de obras
(631) (254)
18
30
30
5.293 12.744 ( =) Prejuízo operacional antes
Contas a receber
6
- 1.826 64.403 Adiantamentos de clientes e outros
(152.006) (195.196) (146.201) (164.621) Depreciação, amortização e exaustão líquidas
(2.376) (3.087) (2.764) (3.132) Custo na alienação de imobilizado
1.861
- 1.861
19 165.343 243.766
101 82.141 do resultado financeiro
Imóveis a comercializar
7
- 175.012 209.543 Partes relacionadas
Despesas
financeiras
27
(29.319)
(25.519)
(39.600)
(58.260)
Valor
adicionado
líquido
produzido
Impostos
diferidos
(1.596)
(2.185)
Provisões
21
2.080
2.711
Contas correntes com parceiros nos
Receitas financeiras
27
544
203
3.607
2.279 pela Companhia
11.713 (50.955) (119.599) (150.691) Encargos financeiros sobre financiamentos
26.426 19.976 30.454 16.347
Provisões
para
perda
em
investimentos
11
36.035
10.127
282
229
empreendimentos
9 8.286 12.065 8.297 12.160
(
=)
Resultado
financeiro
líquido
(28.775)
(25.316)
(35.993)
(55.981)
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
Parcela
capitalizada
dos
encargos
financeiros
2.546
5.115
8.612
2.357
17.741 23.316 190.569 208.497
Partes relacionadas
19 11.897
205 2.073 10.046 Não circulante
(180.781) (220.512) (182.194) (220.602) Resultado de equivalência patrimonial
(152.502) (136.143) (805) (6.752) Resultado de equivalência patrimonial
152.502 136.143
805 6.752
15
298
1.106 ( = ) Prejuízo antes do IR e da CS
Créditos diversos
8
473
197 5.856 5.012 Coobrigação na cessão de recebíveis
(
)
IR
e
CS
corrente
20
(418)
(660)
Receitas
financeiras
544
203
3.607
2.279
Participação
de
não
controladores
463
(178)
Obrigações trabalhistas e tributárias
20
1.271
1.584 27.163 36.318
Impostos e contribuições a compensar
10
40 1.323 2.128 3.673 Contas a pagar
20
1.368
928
(151.958) (135.940) 2.802 (4.473) Perdão de dívidas
(24.792)
- (24.792)
17
3.525
3.573 ( - ) IR e CS - diferida
Investimentos
11 198.650 327.790 8.464 9.216 Arrendamento a pagar
(
=
)
Prejuízo
do
exercício
(180.781)
(220.512)
(181.244)
(220.334)
Valor
adicionado
total
a
distribuir
(140.245)
(186.895)
(116.797)
(155.164)
(17.910)
(30.167)
(81.274)
(129.835)
17
503
1.934
Imobilizado líquido
12
654
444 2.823
488 Adiantamentos de clientes e outros
- (180.781) (220.512) Distribuição do valor adicionado
Variações nos ativos e passivos
18
- 13.312 Atribuível a Acionistas da Companhia
Intangível
13
529 2.574
529 2.578 Provisões
(463)
178 Pessoal: Salários e encargos
7.936 5.288 11.039 6.701 (Aumento)/Redução contas de ativos
21 15.967 16.050 157.649 148.506 Participação de não controladores
220.529 344.598 207.008 317.119 Partes relacionadas
(181.244) (220.334) Comissões sobre venda
38
703 1.763 Contas a receber
140
7 94.277 56.102
19
5.682
5.682
Total do ativo
223.635 346.684 323.481 512.942 Total do passivo
Prejuízo
por
ação
(expresso
em
R$
por
ação)
Honorários
de
diretoria
2.840 2.404 5.156 2.588 Imóveis a comercializar
- 50.283 15.362
450.923 480.839 550.769 647.097
Prejuízo básico e diluído por ação
23
(2,696) (4,794)
- Impostos, taxas e contribuições
Impostos e contribuições a compensar
645
(281)
432
259
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Demonstração do Resultado Abrangente
Federais
140
44
341
(678)
Créditos
diversos
(845)
(1.178)
(1.700) (1.180)
22 2.339.025 2.233.232 2.339.025 2.233.232
Controladora
Consolidado Capital social
m
m
m
m
Municipais
76
23
84
24
Partes
relacionadas
(11.692)
135.555
4.239
8.090
Gastos
na
emissão
de
ações
22
(37.855)
(37.855)
(37.855)
(37.855)
m
m
M
M
2020
2019
2020
2019
Remuneração de capitais de terceiros
Contas correntes com parceiros nos empreendimentos
(258)
(154)
(174)
(58)
22 (18.145)
- (18.145)
m
Prejuízo do exercício
(180.781) (220.512) (181.244) (220.334) Ações subscritas a cancelar
Juros
29.319 25.519 46.907 54.426 Despesas com vendas a apropriar
167
(200)
167 1.088
Prejuízos acumulados
- (2.510.313)(2.329.532)(2.510.313)(2.329.532)
m
mm
Outros resultados abrangentes
Aluguéis
187
339
217
346
Aumento/(redução)
nas
contas
de
passivos
(227.288) (134.155) (227.288) (134.155)
m
(=) Resultado abrangente do período
(180.781) (220.512) (181.244) (220.334) Participação dos não controladores
Remuneração de capitais próprios
Obrigações trabalhistas e tributárias
3.584
643
(217) 8.899
Atribuível a
Prejuízo do exercício
(180.781) (220.512) (180.781) (220.512) Fornecedores
(2.654) 3.397 (4.907) 3.512
Total do patrimônio líquido
m
m
m
m
m
(180.781) (220.512) (180.781) (220.512) (passivo a descoberto)
Acionistas da Companhia
Participação dos não controladores
(463)
178 Contas a pagar
21.445 (3.442) 5.562 25.871
(227.288) (134.155) (227.288) (134.155)
m
m
m
(140.245) (186.895) (116.797) (155.164) Arrendamento a pagar
47
181
Participação de não controladores
(463)
178 Total do passivo e patrimônio líquido
m
Credores por imóveis compromissados
(75)
223.635 346.684 323.481 512.942
(180.781) (220.512) (181.244) (220.334) (passivo a descoberto)
m
m
m
Partes
relacionadas
(1.336)
(4.811)
(7.981)
35
m
m
m
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Adiantamento de clientes
22 (20.763)
216
M
M
% m
m
m
m
Capital social
Gastos na Ações subscritas
Prejuízos Patrimônio
Participação dos Patrimônio Líquido
- (19.307)
m
m
m Provisões
m
m
m
m
integralizado emissão de ações
a cancelar acumulados
Líquido não controladores
consolidado
Caixa
líquido
gerado
/
(aplicado)
m
m
m
m
m
m
Saldos em 01 de janeiro de 2019
2.192.987
(37.855)
(2.109.020)
46.112
46.112
nas
atividades
operacionais
(8.667)
99.391
18.818
(11.714)
m
m
m
m
Aumento de capital por subscrição privada
40.245
40.245
40.245
IR e CS pagos
(33) (414)
m
m m
m
Participação de minoritários no resultado
(178)
(178)
m
m
m
m m m
m Pagamento de juros sobre empréstimos e
m
m
Prejuízo do exercício
(220.512)
(220.512)
178
(220.334)
financiamentos,
debêntures,
coobrigação
na
m
m
m
m
Em 31 de dezembro de 2019
2.233.232
(37.855)
(2.329.532)
(134.155)
(134.155)
cessão de recebíveis e partes relacionadas
(9.686) (2.312) (9.686) (2.312)
m
m
m m
m
Em 31 de dezembro de 2019
2.233.232
(37.855)
(2.329.532)
(134.155)
(134.155)
m
m
m Caixa líquido proveniente das
Aumento de capital por subscrição privada
105.793
105.793
105.793
atividades
operacionais
(18.348)
97.079
9.099 (14.440)
m
m
m
m
Ações subscritas a cancelar
(18.145)
(18.145)
(18.145)
Das atividades de investimentos
m
m m
m
Participação de minoritários no resultado
463
463
(Aumento)/redução
de
capital
em
controladas
líquido
(127.827)
m
m
m
m
m
Prejuízo do exercício
(180.781)
(180.781)
(463)
(181.244)
No imobilizado
191
(157)
(585) 1.065
m
m
m
Em 31 de dezembro de 2020
2.339.025
(37.855)
(18.145)
(2.510.313)
(227.288)
(227.288)
No
intangível
(123)
(123)
m
m
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Caixa líquido gerado / (aplicado)
m
m
m
1. Informações gerais: A Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia” ou “Viver”) - Em seguintes formas de pagamento: (i) permanecer com a unidade, realizar o pagamento do saldo renas atividades de investimentos
68 (127.984)
(708) 1.065
m
m
Recuperação Judicial é uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, Estado de manescente com desconto e desistir da ação judicial; (ii) rescindir o compromisso de compra e venda,
Das
atividades de financiamentos
m
m
São Paulo, tendo suas ações negociadas na B3 S.A. sob a sigla VIVR3, não havendo acordo entre mediante distrato, com a devolução do valor pago à Companhia e desistir da ação judicial; ou (iii)
Pagamento
empréstimos
e
financiamentos,
m
m
acionistas para formação de bloco controlador. A atividade preponderante da Companhia é, em prosseguir com a ação judicial e receber o seu crédito, com desconto de 50%, mediante capitalização,
debêntures, coobrigação na cessão de recebíveis
- (15.471) (3.118) (35.334)
m
conjunto com as suas controladas e controladas em conjunto, o desenvolvimento de empreendimen- por meio de emissão de novas ações da Companhia. b) Os créditos dos demais credores quirografáPartes relacionadas
6.115
- 6.115
m
m
tos de incorporação imobiliária, especialmente residencial e comercial, mediante participação nos rios, assim como os créditos dos credores microempresa e empresa de pequeno porte, serão integralPagamento
de
partes
relacionadas
(69.389)
- (69.389)
m
m
m
m
empreendimentos, por meio de sociedades constituídas com propósito específico, parcerias ou ainda mente capitalizados, por meio da emissão de novas ações da Companhia. O Plano traz também preAumento
de
capital
105.793
40.245
105.793
40.245
m
por meio de consórcios, bem como a prestação de serviços de gestão dos empreendimentos imobili- missas básicas sobre a emissão das novas ações a serem subscritas pelos credores concursais. A
Ações
subscritas
a
cancelar
(18.145)
(18.145)
m
m
ários. A Companhia apresenta patrimônio líquido a descoberto de R$ 227.288, prejuízos acumulados Companhia informa, também, que a opção aos credores pela utilização do serviço do Comissário.
Caixa líquido gerado / (aplicado) nas
m
m
m
m
de R$ 2.510.313 em suas operações, tendo apurado prejuízo de R$ 180.781 no exercício de 2020 (R$ Como já mencionado, o Plano foi aprovado pelos credores em Assembleia Geral de Credores ocorrida
atividades
de
financiamentos
18.259
30.889
15.141
11.026
m
m
220.512 no exercício de 2019). 1.1. Recuperação Judicial - Após a realização do IPO em 2007, a em 29/11/2017, sendo homologada pelo Juízo da Recuperação Judicial por meio de decisão publicaSaldo de caixa e equivalentes
m
m
Companhia adotou estratégia expansionista, seguindo a tendência do setor, e posteriormente com a da no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo no dia 14/12/2017. O Plano prevê que
no final do exercício
19
40 28.993 5.461
m m
m
m
deterioração do mercado passou a sofrer as consequências deste modelo de crescimento, tanto no apenas os credores quirografários classificados como credores adquirentes possuem opções de pagaAumento/(redução) de caixa e equivalentes
(21)
(16) 23.532 (2.349)
m
m
aspecto de mercado, como também pela estrutura de capital existente, que se mostrou incompatível mento dos seus créditos. Os demais créditos quirografários, os créditos dos credores microempresa e
Saldo
de
caixa
e
equivalentes
de
caixa
início
m
m
com a estratégia adotada. A partir de 2012, o cenário macroeconômico brasileiro passou a desafiar as empresa de pequeno porte e o saldo remanescente dos créditos trabalhistas serão capitalizados, por
do exercício
40
56
5.461 7.810
m
expectativas de expansão e geração de caixa do setor. Diante dessa conjunção de fatores, em 2012 a meio da emissão de novas ações da Companhia. No que tange à emissão das novas ações, a CompaSaldo de caixa e equivalentes
m
m
m
m
m
Viver atingiu um momento de crise. Naquele momento, a Viver apresentava despesas fixas extrema- nhia colocou à disposição dos credores a utilização da figura do Comissário, o qual receberá as novas
no
final
do
exercício
19
40
28.993
5.461
m
m
m m
m
m m
mente elevadas, estrutura organizacional desproporcional à sua operação, dívidas corporativas com ações em favor dos credores que optarem pela sua utilização, realizará a sua venda de acordo com a
m
m
m
m
m
W
m
m
m
m
vencimentos no curto prazo de mais de R$ 700 milhões, mais de 30 projetos paralisados e sem previ- cotação no momento do pregão e entregará os recursos líquidos provenientes da venda ao credor.
m m
m
m
m
m
são de financiamentos dos recursos para conclusão das obras. Neste mesmo ano de 2012, a Compa- Aumento de Capital autorizado para subscrição privada - Os valores pagos com ações e dem
m
m
m
m
m
nhia optou por iniciar a reestruturação das suas atividades, com alteração do quadro de diretores e sembolso de caixa foram calculados com base no Quadro Geral de Credores apresentados pelo admim
m
m
m
m
m
m
m
condução dos negócios norteada em 5 pilares: (i) redução de custos e preservação de caixa; (ii) desa- nistrator judicial, o qual está publicado no site da Viver e na CVM. Eventuais divergências de valores e
m
m
m
m
m
lavancagem/venda de ativos; (iii) entrega de projetos; (iv) fortalecimento da estrutura de capital; e habilitações de crédito ainda estão em análise perante o Juízo da Recuperação, devendo, dessa form
m
m
m
m
m m
m
(v) geração de valor. A estratégia de reestruturação foi assim implementada. Houve redução de 75% ma, ser convertidas nas próximas tranches do aumento de capital, o que vai gerar emissão de novas
m
m
m
m
dos custos gerais e administrativos, venda de ativos em torno de R$ 500 milhões, redução de 62% das ações e diminuição do passivo da Viver. O aumento de capital destina-se a dar estrito cumprimento
m
m
m
m
m
dívidas corporativas (mais de R$ 400 milhões), além de renegociação dos demais passivos, captação às disposições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores da Companhia e homologam
m
de recursos de mais de R$ 150 milhões para o término de obras e, por fim, e de extrema importância, do pelo Juízo competente, bem como a reforçar a estrutura de capital e o balanço da Companhia,
m
m
m
m
m
M
m
entrega de praticamente a totalidade dos empreendimentos que estavam em construção. Nada visando ao desenvolvimento, ampliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de
m
m
m
m m
M m
m
m
m
obstante, todos os esforços e o sucesso na implementação dos pilares norteadores, o cenário macro- capital mais sólida, com a consequente reestruturação de parte expressiva dos créditos do grupo da
m
m
m
m
m
m
m
m
m
econômico trouxe enormes impactos no modelo de negócios que estava sendo desenvolvido na nova Companhia, sendo assegurado o direito de preferência dos acionistas da Companhia na subscrição de
m
m
m
m
m
m
m
gestão e que resultam na crise atual enfrentada pela Companhia: a) A expectativa de ganho de preço novas ações. Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferênm
m m
m
m
m
m
m
não se confirmou, pelo contrário, o mercado imobiliário recrudesceu drasticamente; b) Velocidade de cia nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, não haverá diluição dos acionism
m
m
m
W
m
m
m
vendas em níveis muito abaixo da série histórica; c) Volume de repasse altamente impactado pela tas que subscreverem todas as ações a que têm direito. Somente terá a participação diluída o acionism
m m
m
m
m
m
m
m
perspectiva macroeconômica - Bancos estavam muito restritivos ao crédito à pessoa física; d) Au- ta que optar por não exercer o seu direito de preferência ou exercê-lo parcialmente. O preço de M
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mento brutal de devolução de unidades por meio de distratos entre adquirentes; e) Aumento expo- emissão foi fixado, sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas da Companhia,
m
m
m
m
m
m
m
m
m
nencial do número de ações, especialmente relativas a distratos de promessas de compra e venda de com base nas cotações das ações na B3 antes da apresentação da primeira versão do plano, visando
m m
m
m
m
unidades imobiliárias, que afetaram e ainda afetam a geração de caixa das SPEs. No ano de 2016, a eliminar qualquer possibilidade de o preço das ações serem impactadas pela variação no preço das
m
m
m
m
m
m
m
m
Companhia realizou uma série de reestruturações operacionais bem-sucedidas que permitiram me- ações da Companhia após a apresentação da primeira versão do Plano de Recuperação Judicial. 1ª
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m m
lhorar sua estrutura e, consequentemente, a estrutura das demais controladas. Dentre os projetos Tranche de aumento de capital - Em 21/05/2018 ocorreu a homologação do aumento de capital
m m
m
m
m
m
realizados estão: (i) Esforço específico de venda e monetização de ativos; (ii) Projeto para monetiza- social, o qual o montante de subscrição de capital alcançou o montante de R$ 571.253, com a emism
m
m
m
m
m
ção de ativos complexos “caixa livre”, com baixa conversão de vendas em caixa; (iii) Renegociação das são de 288.508.781 ações ordinárias, e como já mencionado esse aumento destinou-se a dar estrito
m
m
m
m
m m
m
despesas com fornecedores e advogados; (iv) Negociação com credores financeiros, com fechamento cumprimento às disposições do Plano de Recuperação Judicial. 2ª Tranche de aumento de capital
m
m
m
m m
m
m m
m
de operações de quitação de dívida financeira com desconto; (v) Reestruturação operacional de áreas - No dia 12/11/2018 o Conselho de Administração homologou o aumento de capital da Companhia,
m
m
m
m
m
m
m
m mm
chave na estrutura administrativa, resultando na reorganização de áreas e redução do quadro de dentro do capital autorizado, no montante de R$ 302.108, mediante a emissão de 152.584.772 novas
m
m
m
m
colaboradores; (vi) Captação de financiamento para as operações, em especial; e (vii) Equalização das ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3ª Tranche de aumento de capital - No
m
m
m
m
m
ações judiciais para redução do passivo contingente. No entanto, no âmbito financeiro, a Companhia dia 08/03/2019 foi homologado em reunião do Conselho da Administração o aumento de capital da
m
m
m
m
m
m
m m
m
não logrou êxito em implementar as medidas planejadas, que resultou no agravamento da sua crise Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante de R$ 35.196 mediante a emissão
m m
m
m
m
m
m
financeira e das demais controladas: (i) As tentativas de renegociação de dívidas esbarraram na re- de 17.775.438 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 4ª Tranche de aum
m
m
m
m
sistência de seus principais credores quanto aos termos propostos; e (ii) Sem a solução junto a seus mento de capital - Em 19/12/2019 o Conselho de Administração homologou o aumento de capital
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
credores, a Companhia novamente perdeu atratividade quanto a ingresso de novo capital. Diversas da Companhia no montante de R$ 5.049, com a emissão de 255.001 ações ordinárias, nominativas e
m
m
m
m
m m
m
conversas com esse intuito foram encerradas devido à falta de acordo com os bancos. Com recursos sem valor nominal. 5ª Tranche de aumento de capital Em 06/11/2020 o Conselho de Administração
m
m
m
mm
insuficientes em caixa, a Companhia passou a repactuar as parcelas do pagamento de suas dívidas homologou o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 36.850, com a emissão de
m
m
m
m
m
com bancos e fornecedores, o que precipitou a redução no montante de crédito disponível para a 1.861.113 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 1.2. Impactos do COVID-19 nas
m
m
m
m
m
m
mesma. A Companhia se encontrava em um ciclo de deterioração de valor. Com o intuito de reverter demonstrações financeiras - Em observância ao Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020 de
m
m
m
m
m
m
M
m
m
m
m
m
m
este ciclo, foi ajuizada a Recuperação Judicial em 16/09/2016, que foi a medida mais adequada ten- 10 de março de 2020, que trata sobre os impactos econômico-financeiros do COVID-19 nas dem
m
m
m
m
do por objetivo preservar valor para todos os “stakeholders” do Grupo Viver, a fim de permitir a monstrações financeiras, a Administração avaliou os riscos e incertezas que poderiam afetar as dem
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
equalização dos passivos, a restauração da relação de confiança com os clientes, fornecedores e monstrações contábeis ora apresentadas. Nesse sentido, especial atenção foi dada àqueles eventos
m
m
m
m
m m
m
m
m
bancos, a retomada dos lançamentos e, enfim, a superação da crise econômico-financeira. Em econômicos que tenham relação com a continuidade normal dos negócios da Companhia e/ou às
m
m
m m
m
28/09/2016, o Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital estimativas levadas à efeito, sendo os principais pontos analisados: recuperabilidade de ativos, prom m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
do Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia, visões para distratos, perdas estimadas do contas a receber de clientes e parceiros nos empreendim
m
m
m
m
m
m
juntamente com outras sociedades integrantes de seu grupo societário, determinando, entre outras mentos e provisões para contingências. Considerando o cenário de incertezas quanto à erradicação
m
m
m
m
m m
m
m
medidas: (i) Dispensa de apresentação de certidões negativas para que a Companhia exerça suas do surto pandêmico para a retomada normal das atividades e seu impacto negativo na economia do
m
m
m
m
m
m
m
m
atividades; (ii) Suspensão das ações e execuções contra a Companhia e as demais recuperandas por país, a administração avaliou os efeitos subsequentes às demonstrações financeiras, inclusive nas
m
m
m
m
m
m m
m
m
m m
180 (cento e oitenta) dias úteis, na forma da Lei; (iii) Apresentação de contas demonstrativas pela suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando a sua melhor estimativa, e realizou comm
m
m
m
m
m
m m
m
m
Companhia até o dia 30 de cada mês, sob pena de destituição dos seus controladores e administra- plementos de determinadas provisões por ocasião das suas demonstrações financeiras individuais e
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
dores; (iv) Apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias úteis; e (v) Expedição de edital, consolidadas de 31/12/2020. Após a realização dessas provisões, a administração concluiu que não
m
m
m
m
m m
m
m
m
m m
na forma do § 1º do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, com o prazo de 15 (quinze) dias úteis para ha- há necessidade de contabilização de provisões para perdas adicionais às já realizadas. A Companhia
m
m
m
m
m
m m
m
m
m m
m m m
bilitações ou divergências dos credores eventualmente não listados no pedido de Recuperação Judi- seguirá monitorando a situação da pandemia para manter atualizadas as suas projeções de geração
m
m
m
m
m
cial. A íntegra da decisão judicial que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial de resultados e correspondentes análises de eventuais efeitos nas suas informações financeiras. 1.3.
m
m
m
m
encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia no seu site. A Companhia reitera que o objeti- Continuidade das operações - As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2020
m m
m
m m
m
m
m
m
vo do processo de Recuperação Judicial é manter a prestação do serviço com qualidade aos clientes e foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia, com base nas
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
equacionar o seu endividamento. A medida prevista na lei brasileira permite que sejam mantidos e projeções e na avaliação da administração por conta da aprovação do plano de recuperação judicial
m
m
m
m
m
m
preservados os serviços da Companhia. Para esse processo foi nomeada como administrador judicial pela maioria dos seus credores e a confirmação desse plano pelo TJSP. A Recuperação Judicial tem por
m
m
m
m
m
a KPMG Corporate Finance Ltda. (“KPMG”). Consolidação da Recuperação Judicial - Em objetivo assegurar a continuidade das operações da Viver. Com base nas informações disponíveis
m m
m
m
mm
m
m
m
09/11/2016, o Juiz proferiu decisão acolhendo o relatório apresentado pela Administradora Judicial nesta data, a Companhia não tem nenhum motivo para acreditar que não será possível alcançar um
m
m
m
m
m
m
m
m
m
deferindo o pedido de consolidação substancial da Viver e mais 47 controladas, para que assim, as 16 acordo com a maioria dos credores da Viver. Adicionalmente, o Conselho de Administração tem uma
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
controladas com patrimônio de afetação constituído apresentassem plano de recuperação individu- expectativa razoável de que a Viver poderá manter suas atividades e que suas operações permanecem
m
m
m
m
m
m
al. Em 06/02/2017, foram protocolados os 17 planos de recuperação judicial para as 64 empresas que rão vigentes durante a Recuperação Judicial. A continuidade das operações da Companhia depende,
m
m
m
m
m
m
solicitaram, sendo que a íntegra do plano encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia no em última análise, do êxito do processo de recuperação judicial e da concretização de outras previm m
m
m
m
m
m
seu site. Em 12/06/2017, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São sões da Viver. Essas condições e circunstâncias indicam a existência de incerteza significativa que m m
m
m
m
m
Paulo deu provimento aos agravos dos bancos Bradesco, Santander e outros, determinando, nesse poderá suscitar dúvidas sobre a capacidade da Viver de continuar em operação. Além de permitir a
m
m
m
m m
m
m
m
sentido, a exclusão das SPEs com Patrimônio de Afetação da Recuperação Judicial, bem como deter- renegociação do passivo concursal das recuperandas por meio das formas e condições previstas
m
m
m
m
m
m
m
minou a perícia prévia, a qual foi apresentada em 07/08/2017, das SPEs sem Patrimônio de Afetação neste Plano, também permite o soerguimento econômico integral das empresas do Grupo Viver, na
m
m
m
m
m
m
m
m
e, então, a apresentação de plano segregado para estas SPEs sem Patrimônio de Afetação. Em medida em que (i) reverte o círculo vicioso de baixa liquidez; e (ii) atrai novo capital para a Compam
m
m
m
m
m
m
24/08/2017 foi proferida decisão excluindo as sociedades da recuperação judicial (i) com patrimônio nhia, mediante investimento de interessados nos ativos e na plataforma do Grupo Viver. Com o seu
m
m
m
m
m
m
mm
m
m
m
de afetação constituído, (ii) com obra finalizada, habite-se emitido e sem estoque (iii) sem regulari- soerguimento econômico, a Companhia poderá continuar exercendo seu objeto social, com o lançam
m
m
m
m m
m
m
zação processual, bem como ratificando o deferimento do processamento da recuperação judicial das mento de empreendimentos imobiliários. A Companhia continua com as seguintes principais medim
m
m
m
m
m
m
m
m
sociedades que não foram excluídas da recuperação judicial. Em 06/09/2017, foram apresentados 16 das, objetivando a retomada da sua lucratividade: (a) Negociação contínua com credores, no sentido
m
m
m
m
%
m
m
planos individuais e um plano consolidado que englobou a Viver e nove controladas, totalizando 26 de encontrar soluções na forma de quitação das dívidas, seja mediante a conversão dos créditos no m
m
m
m
m
%
m
%
m
empresas no processo de recuperação judicial. Os novos planos de recuperação judicial estão em âmbito da Recuperação Judicial ou com a execução das garantias. (b) Foco no processo de repasses
m
m
m
m
m
m
m
m
m
consonância com o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça nos julgamentos recentes dos dos clientes para amortização dos financiamentos e geração de caixa livre para a Companhia, bem
m
m
m
m m
m m
m
m
m
m
m
m m
m
recursos oriundos da recuperação judicial e não alteraram de forma substancial os meios de recupe- como na negociação junto aos clientes inadimplentes com ações judiciais, encerrando o exercício
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ração judicial indicados nos planos de recuperação judicial apresentados no dia 06/02/2017. Não com R$ 24.471 de recebíveis (líquido de provisões para perdas e distratos); (c) Venda de terrenos que
m
m
m
m
m
m
%
foram apresentadas objeções aos Planos de Recuperação Judicial apresentados pelas seguintes so- não estão nos planos de lançamento da Companhia. (d) Foi criada, e encontra-se em ciclo inicial de
m
m
m
%
%
m
m
ciedades: Inpar Projeto Residencial Condomínio Wellness Resort SPE 42 Ltda. - Em Recuperação Judi- operações, uma nova unidade de negócios do Grupo Viver a Solv com a missão de oferecer ao merca- m
m
M
m
%
m
m
m
m
cial; Projeto Imobiliário Canoas Happiness SPE 72 Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Projeto Re- do serviços customizáveis para a gestão de ativos imobiliários e soluções para todas as etapas do ciclo
m
m
m
m
m
m
m
m
sidencial Condomínio Ereditá SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial; Projeto Imobiliário Residencial imobiliário. A Companhia vem trabalhando no desenvolvimento deste conceito e buscando potenm
mm
m
m
m
m
m
m
m
Esporte & Vida Condomínio Gravataí SPE 53 Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Projeto Residen- ciais parceiros estratégicos neste nicho. Por fim, como parte da reestruturação que garantirá a perpem
m m
m
m
m
m
m
mm
m
m
m
m
cial Grand Jardins SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial; Projeto Residencial Marine Home Resort SPE tuidade da Companhia, o Juízo da Recuperação Judicial autorizou a captação de novos recursos para
m
m
m
m
m
m
m
m
%
%
m
66 Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Projeto 50 SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Pro- a Viver, que permitirão que as recuperandas mantenham uma estrutura mínima de caixa para custem
m m
m
m
m
m
%
m
m
jeto Residencial Rio Claro Village SPE 67 Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Projeto Residencial ar as suas despesas correntes até que os recursos provenientes do plano de recuperação judicial sem
m
m
m
m
Von Schilgen SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial; Inpar Projeto Wave SPE Ltda. - Em Recuperação jam vertidos para o caixa da Companhia. A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
Judicial. Em 29/11/2017 foram aprovados os planos das SPEs Projeto Imobiliário Residencial Viver Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante no seu estatuto social. 2.
m
m m
m
m
m
m
Zona Sul SPE 62 Ltda. e Projeto Imobiliário Residencial Viver Bosque SJP SPE 91 Ltda., bem como o Principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas
m
m
m
m
m
m m
m
m
plano consolidado, os quais foram homologados pelo juiz em 07/12/2017. Em 20/10/2017, a 2° Câ- demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consisten- m
m
m
m
m
m
m
mara Reservada de Direito Empresarial concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº te nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação e declaram
m
m
m
2198456-66.2017.8.26.0000, para manter no polo ativo da recuperação judicial as seguintes socie- ção de conformidade - As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo históm
m
m m
m
m
m
m
m
dades: Projeto Imobiliário Viver Castanheira SPE 85 Ltda., Projeto Imobiliário Sports Garden Batista rico como base de valor e determinados ativos financeiros mensurados ao valor justo. A preparação
m
m m
m
m
m
m
Campos SPE 61 Ltda., Projeto Imobiliário Ananindeua SPE 40 Ltda., Viver Des. e Construção Imob. SPE de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercím
m
m
m
m
m
m
m m m
141 Ltda., Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda., Inpar Projeto 111 SPE Ltda. e Inpar Projeto Residencial cio de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
m
m
m
m
m
m
m m
Quatro Estações Ltda. Em 24/09/2019, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de contábeis. As estimativas são usadas para, entre outros, a determinação da vida útil de bens e equim
m
m
m
m
m m
Justiça de São Paulo, proferiu decisão quanto ao Agravo de Instrumento nº 2198456- pamentos, provisões necessárias para passivos contingentes, provisão para créditos de liquidação m
m
m
m
m
m
m
m
66.2017.8.26.0000, manifestando parcial provimento ao recurso, revogando em parte a tutela ante- duvidosa e provisão para distratos, provisão para deterioração de ativos (“impairment”), os custos
m
m
m
m
m m
m
cipada recursal. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que apenas a sociedade Projeto Imobi- orçados para os empreendimentos, tributos e outros encargos similares. Baseado nesse fato, os resulm
m
m
m
m
m
m
liário Viver Castanheira SPE 85 Ltda. cumpriu todos os requisitos para permanecer em Recuperação tados reais podem ser diferentes dos resultados considerados por essas estimativas. A liquidação das
m
m
m
m m
m
m
m m
m
Judicial. Em 09/10/2019, opostos embargos de declaração pelo Grupo Viver, requerendo, em síntese, transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes
m
m
m
m
m
seja reconhecido que (i) as sociedades Projeto Imobiliário Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao prom m m
m
m
m
m
m
mm
m
m m
m
m m
m
m
e Projeto Imobiliário Ananindeua SPE 40 Ltda. preenchem as premissas adotadas pelo Tribunal de cesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente em prazo não
m
mm
m
m
m
m
m m
m
Justiça de São Paulo, mantendo-se, assim, tais sociedades no polo ativo da recuperação judicial do superior a um ano. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento por parte da administram
m
m
m
m
m
m
Grupo Viver; (ii) as demandas ilíquidas se sujeitam ao procedimento recuperacional, sendo possível ção da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis e que possuem maior complexi- m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
reestruturar tais passivos no âmbito da recuperação judicial e; (iii) a sociedade Inpar Projeto Residen- dade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para a elaboração das m
m
m
m
m
m
m
m
cial Quatro Estações Ltda não se trata de uma sociedade de propósito específico, bem como possui demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 2.4. A Administração da Companhia declara que
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
estoque e dívida, motivo pelo qual deverá permanecer no polo ativo da recuperação judicial do Grupo todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão senm
m
m
m
Viver. Em 19/09/2020, os embargos de declaração opostos pelo Grupo Viver foram acolhidos, com do evidenciadas e que correspondem
m
m m
m
m
m
m
m
m
efeitos modificativos, nesse sentido além da Projeto Imobiliário Viver Castanheira SPE 85 Ltda., tamm m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
bém devem ser reintegradas ao polo ativo da Recuperação Judicial as sociedades: Projeto Imobiliário
m
m
m
m
m
m
m
m
M
M
m
Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda, Projeto Imobiliário Ananindeua SPE 40 Ltda. e Inpar
m
m
m
m
m mm
m
m
m
m
m
m
Projeto Residencial Quatro Estações Ltda. Em 26/11/2019, o Tribunal da Justiça de São Paulo deu
m
m
m
m
m
m
m
provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A, contra a decisão que homolom
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
gou o plano de recuperação da Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda., recurso autua- m m
m
m m
m
m
m
m
m m
m
m
m
M
do sob o nº 2010112-33.2019.8.26.0000, onde determinou a realização de assembleia geral de crem
m
m
m
m
m
m
m
m
dores da Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda. para deliberação acerca do plano de
m
m m
m
reestruturação. Em 27/05/2020, a fim de dar cumprimento à decisão, o Juízo da Recuperação Judicial m
m
m
m
m
m
m
m
m
intimou a Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda. a apresentar novo plano de recupem
m
m
m
m m
m
m
ração judicial, o qual foi apresentado em 20/08/2020. O Tribunal da Justiça de São Paulo (“TJSP”), em
m
m
m
m
m m m
m m
m
10/12/2019, por maioria dos votos, entendeu pela manutenção da forma de pagamento de seus m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
credores via emissão de ações da Holding. Em suma, o TJSP entendeu que: (i) a forma de pagamento
mm
m
m
m
m
m
m
m
m
não viola os princípios constitucionais, (ii) a ampla maioria de credores aprovou o Plano de Recupem
m
M
M
M
m
m
m
m
m
ração Judicial do Grupo Viver em assembleia geral de credores e (iii) já ocorreu o cumprimento
m
m
m
m
m
m
m
w
m
m
m
m
substancial do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Viver. A decisão do TJSP não garante o fim da m
m
m
m
m
m
m
w
m
m
recuperação judicial, mas representa um importante passo rumo a este objetivo. Plano de Recupem
m
m
m
m
m
m
m
m
m
ração Judicial O Plano Consolidado de Recuperação judicial da Companhia (“Plano”) tem como m
m
m m
m m
m
m
w
m
m
m
m
m
premissa econômica, dentre outros, a capitalização dos créditos concursais, por meio de emissão de
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m m
novas ações da Companhia, o que ocasionará a diluição da participação societária dos acionistas que
m
m
m
m
M
m
m
m m
m
m
optarem por não exercer o seu direito de preferência na subscrição das novas ações. O Plano tem
m
m m
m
m
m
M
m
m
m
m
m
m
m
como premissa a divisão dos credores nas seguintes classes: (i) trabalhistas; (ii) credores com garanm
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
tia real; (iii) credores quirografários; (iv) credores microempresa e empresa de pequeno porte. Para os
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
credores trabalhistas, o Plano prevê um pagamento linear de R$ 12 mil, limitado ao valor do crédito,
m
m
m
m
m
m
m mm m
m
m
m
m m
m
m
m
m
a todos os credores. O saldo remanescente será capitalizado, por meio da emissão das novas ações da
m m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Companhia. Os credores com garantia real são aqueles que possuem créditos assegurados por direim
m
m
m
m
m m
m
m
m
m
M
m
m m m
m m m
tos reais de garantia (tal como um penhor ou uma hipoteca), até o limite do valor do respectivo bem.
m mm
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
m
Os créditos com garantia real poderão ser capitalizados por meio da emissão de novas ações da m
m
m
m
m m
m
m
m
m
m
m
m
Companhia. Para a capitalização do crédito com garantia real, será considerado o seu valor de face na
m
m
m
m
m
m
m
data do pedido de Recuperação Judicial, sem qualquer redução ou desconto, mas também sem a inm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
cidência de juros ou correção monetária, a contar da data do pedido. Os credores quirografários, por
m
m
m
m
m
m
m
m
m
sua vez, são divididos em duas subclasses: (i) credores adquirentes; e (ii) demais credores quirografám
m
m
m
m
m
m
m
rios. a) Os credores adquirentes são aqueles que (i) tenham unidade imobiliária de algum empreenm
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
dimento da Companhia; (ii) ainda possuam um saldo a pagar à Companhia em razão da operação de
m
m
m
m
m
m
m
m
compra e venda da unidade; (iii) a unidade ainda esteja atrelada à operação de compra e venda; (iv)
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
m
%
m
M
tenham ajuizado ação judicial contra a Companhia. Nesses casos, os credores poderão escolher as
m
m
m
m
%
m
m
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o risco de crédito durante a fase de construção. Findo fisicamente o projeto, o mutuário precisa quitar
o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a utilização do saldo do FGTS) e/ou obter junto a
uma instituição financeira - IF o financiamento necessário para pagar o saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da unidade imobiliária (a unidade imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação fiduciária à IF). O risco de mercado da unidade
imobiliária, desde o momento da venda, recai todo sobre o mutuário, que pode se beneficiar de
eventuais valorizações e realizá-las mediante a transferência onerosa de seu contrato junto a terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais desvalorizações (momento em
que alguns mutuários forcejam o distrato). Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e
apropriação do resultado e registro dos valores nas contas de receita de incorporação imobiliária,
imóveis a comercializar, clientes por incorporação de imóveis e adiantamentos recebidos de clientes
seguem os procedimentos acima descritos e detalhados conforme segue: • Nas vendas de unidades
não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguintes critérios: (i) As receitas de vendas
são apropriadas ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência do
controle ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual
de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método POC é feito utilizando
a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos e a
receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas contratadas. O custo orçado
total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e revisado regularmente; eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas revisões são refletidos nos resultados da Companhia. Os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas
incorporações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando incorridos. (ii) As receitas
de vendas apuradas, conforme o item (i), mensuradas a valor justo, incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos. • Nas
vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é
efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, sendo as receitas mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida e a receber. • As atualizações monetárias e o
ajuste a valor presente são apropriados no resultado na rubrica de receita de incorporação imobiliária, no período pré-chaves. As atualizações monetárias e os juros pré fixados são apropriados na rubrica de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando o regime de competência, independentemente de seu recebimento. • As receitas de unidades imobiliárias permutadas são registradas
conforme evolução da obra até a entrega das unidades concluídas, de acordo com os contratos. A
Companhia seguindo orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, elaborou
estudo com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes tempestivos e preditivos relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias concluídas e em
construção (provisão para distratos). A análise considerou a identificação da incerteza de entrada de
fluxo de caixa e a evidência objetiva de condições que já existiam na data final do período contábil,
para constituir a provisão para distratos e consequentemente, a Companhia constituiu provisão para
distratos para aqueles clientes que possuíam dúvidas com relação à continuidade da relação contratual e recebimentos dos fluxos de caixa contratados. Nos distratos de compromissos de compra e
venda de unidades imobiliárias, a receita e o custo reconhecido no resultado são revertidos, conforme os critérios descritos na nota 2.21.1. A reversão do custo aumenta os imóveis a comercializar e a
reversão da receita diminui o contas a receber. A Companhia também reconhece, por efeito do distrato, o passivo de devolução de adiantamentos de cliente e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imediatamente ao resultado. (c) Operações de permuta - As permutas de terrenos, tendo por
objeto a entrega de imóveis a construir, são apuradas com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como um componente do estoque de
terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida a adiantamento de clientes no passivo, no
momento em que as eventuais cláusulas resolutivas do instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, não produzam mais efeitos. O custo do terreno passa a integrar o custo do
correspondente empreendimento de incorporação imobiliária. Os adiantamentos de clientes decorrentes das operações de permutas são apropriados ao resultado com base no POC. A parcela não
apropriada é classificada no passivo circulante ou não circulante, levando em consideração o prazo
previsto de conclusão do empreendimento. 2.21.2. Receitas de taxa de administração - A receita de taxa de administração é proveniente da prestação de serviços de administração de empreendimentos em sociedades controladas em conjunto, consolidadas proporcionalmente. Estas receitas são
registradas no período em que os serviços são prestados, em conformidade com o regime de competência dos exercícios. 2.21.3. Receitas financeiras - A receita financeira é reconhecida conforme o
prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 2.22. Lucro (prejuízo) básico e diluído
por ação - O resultado por ação básico e diluído é calculado dividindo-se o resultado do período
atribuível aos acionistas da Companhia pela média ponderada das ações ordinárias em circulação no
respectivo período. A Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído,
portanto, o lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro básico por ação, conforme Nota 23. 2.23.
Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas pelo
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM no 547, de 13/08/2008, que
aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 7) - “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, emitido pelo CPC. 2.24. Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações do valor adicionado
são preparadas e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM no 557, de 12/11/2008, que
aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”, emitido pelo CPC.
3. Novas normas, interpretações e alterações de normas: 3.1. Adotadas a partir de
1º/01/2020 - (a) CPC 00 (R2) - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS - O pronunciamento revisado com alguns novos conceitos, fornece definições atualizadas
e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas
alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. (b) CPC 15 (R1) - Definição de um negócio - As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que,
para ser considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos devem incluir, no
mínimo, entrada de recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente
para a capacidade de gerar saída de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode existir
sem incluir sem incluir todas as entradas de recursos e processos necessários para criar saídas de recursos. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações individuais e consolidadas da
Companhia, mas podem impactar período futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer combinações de negócios. (c) CPC 26 (R1) - IAS 1 e CPC 23 - IAS 8 - Definição de materialidade - As
alterações fornecem uma nova definição de materialidade que afirma, “a informação é material se
sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários
primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas demonstrações
contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude da informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demonstrações financeiras.
Uma informação distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nem se espera que haja algum impacto futuro para a
Companhia. (e) CPC (R2) - Benefícios Relacionados a Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento - As alterações preveem concessão aos arrendatários na
aplicação das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao conDados consolidados
Aplicações financeiras (Nota 5)
80% a 100% do CDI
Contas a receber de clientes (Nota 6)
IGP-M
INCC
Conta corrente com parceiros nos Empreendimentos (Nota 9)
IGP-M
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
IGP-M
Debêntures (Nota 14)
TR
CDI
Arrendamento a pagar (Nota 17)
IGP-M
Partes relacionadas (Nota 19)
CDI

Ativo
26.553
26.553
24.431
23.224
1.207
8.297
8.297

2020
Passivo

362
362
209.969
205.469
4.500
2.523
2.523
-

(e) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia e de suas controladas ao administrar seu capital
são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade operacional, fortalecendo seu rating de
crédito perante as instituições financeiras, a fim de suportar os negócios e reduzir esse custo. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base em índice que
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos (incluindo empréstimos e debêntures, ambos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa, dos ativos financeiros valorizados ao valor justo por meio do resultado e das contas
vinculadas. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado
no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida. Referidos índices, de acordo com as informações financeiras consolidadas, podem ser assim sumariados:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Empréstimos e financiamentos
362
258
362
258
Debêntures
209.969 195.905 209.969 195.905
Coobrigação recebíveis
3.637
5.760
Partes relacionadas
87.742
210.331 196.163 213.968 289.665
Caixa e equivalentes de caixa
e títulos e valores mobiliários
(19)
(40) (28.993)
(5.461)
Dívida líquida
210.312 196.123 184.975 284.204
Patrimônio líquido
(227.288) (134.155) (227.288) (134.155)
Patrimônio líquido e dívida líquida
(16.976) 61.968 (42.313) 150.049
Percentual
-1.238,88% 316,49% -437,16% 189,41%
(f) Estimativa 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. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo: • Conforme descrito na Nota 14, as debêntures emitidas pela Companhia são de caráter privado e têm características próprias, que impossibilitam a obtenção de um
valor de mercado. Dessa forma, a Companhia considera que o valor contábil das debêntures é o mais
próximo do valor de mercado para esses títulos. • As aplicações financeiras remuneradas pelo CDI
estão registradas a valor de mercado, conforme cotação divulgada pelas respectivas instituições financeiras, e os demais se referem, em sua maioria, a certificado de depósito bancário e operações
compromissadas, portanto, o valor registrado desses títulos não apresenta diferença para o valor de
mercado. • Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores
e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte
devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos; o mesmo pressuposto é válido para os
passivos financeiros. A Companhia aplica o CPC 40 (R1)/IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor
justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: • Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1). • Informações, além dos preços
cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (nível 2). • Inserções para
os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não
observáveis) (nível 3). O nível 2 de hierarquia do valor justo é o utilizado pela Companhia e controladas e controladas em conjunto para os instrumentos financeiros mensurados a valor justo por meio
do resultado, que integram as aplicações financeiras mencionadas na Nota 5. A Companhia e suas
controladas e controladas em conjunto não possuíam ativos financeiros mensurados pelo nível 3. O
valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo,
certificados de depósito bancário) é determinado mediante os dados fornecidos pela instituição financeira onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da entidade. Se
todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo
mercado, o instrumento estará incluído no nível 2. Por conta do pedido de recuperação judicial em
setembro de 2016, as dívidas concursais não estão sendo atualizadas pelos seus respectivos índices
estabelecidos em contratos, sendo que o Plano foi aprovado pelos credores em Assembleia Geral de
Credores em 29/11/2017, tendo sido homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial em
14/12/2017. (g) Qualidade do crédito dos ativos financeiros - A qualidade do crédito dos demais ativos financeiros pode ser avaliada mediante referência às garantias correspondentes:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020 2019
2020
2019
Unidades entregues
Com alienação fiduciária
98.193 147.270
Sem alienação fiduciária
209
350
1.839
1.741
209
350 100.032 149.011
Unidades em construção
Com alienação fiduciária
1.207 61.900
Contas a receber de clientes
209
350 101.239 210.911
Perdas estimadas para devedores duvidosos e
provisão para distratos
(209) (350) (76.808) (128.363)
Contas a receber de clientes
- 24.431 82.548
Do total do contas a receber de unidades concluídas, aproximadamente R$ 84.169 encontram-se
vencidas, motivado, principalmente, por ações judiciais ainda não resolvidas e pelos atrasos nos repasses de financiamento das instituições financeiras para os promitentes compradores, os quais não
tomam posse do imóvel enquanto não houver a quitação do preço com base no financiamento por
ele obtido. Consequentemente, o maior risco dessa carteira corresponde ao distrato da venda efetuada, com a retomada da unidade para os estoques disponíveis para comercialização (Nota 7). Baseado na experiência passada e na velocidade de venda de cada um dos empreendimentos, foi efetuada
análise dos potenciais casos que podem gerar perdas ou distratos e foi constituída provisão para
perdas e distratos, conforme demonstrado na Nota 6.
5. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos conta movimento
17
37
2.440
3.615
Fundos de investimentos
967
749
Certificados de Depósito Bancário (CDBs)
- 25.584
1.094
Aplicação automática
2
3
2
3
Total de caixa e equivalentes de caixa
19
40 28.993
5.461
As aplicações são classificadas como equivalentes de caixa, conforme descrito no CPC 3 (R2) (IAS 7).
As aplicações financeiras são remuneradas entre 80% até 100% de rendimento do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI). Em 31/12/2020, aproximadamente R$ 3.271, classificados em bancos
conta movimento e fundos de investimento, estão vinculados a operações restritas e ao pagamento
de dívida.
6. Contas a receber
Controladora
Consolidado
Descrição
2020 2019 2020 2019
Saldo a receber dos empreendimentos concluídos
209
350 100.032 149.011
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
e provisão para distratos
(209) (350) (76.808) (128.363)
Saldo líquido a receber dos empreendimentos concluídos
- 23.224 20.648
Total da carteira a receber dos empreendimentos em
construção
- 1.247 140.752
(+) Parcelas recebidas
- 41.178 87.046
(=) Vendas contratadas atualizadas
- 42.425 227.798
(-) Venda contratada a apropriar
- (1.499) (87.421)
(+) Parcela classificada em adiantamento de clientes
(Nota 18)
- 1.459 8.569
(=) Receita apropriada
- 42.385 148.946
(-) Parcelas recebidas
- (41.178) (87.046)
Saldo líquido a receber dos empreendimentos em construção
- 1.207 61.900
Contas a receber de vendas apropriadas
(concluídos e em construção)
- 24.431 82.548
Outras contas a receber e serviços
10.324 12.323 10.538 12.481
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
(10.304) (12.304) (10.461) (12.461)
Contas a receber de outras operações
20
19
77
20
Total do contas a receber
20
19 24.508 82.568
(-) Circulante
(20) (19) (22.682) (18.165)
Não circulante
- 1.826 64.403
Os valores estão atualizados, conforme cláusulas contratuais, a saber: • até a entrega das chaves dos
imóveis comercializados, pela variação do Índice Nacional de Construção Civil (INCC); • após a entrega
das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M),
acrescidos de juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata temporis e registrados como receita financeira no resultado do exercício. As contas a receber de imóveis não concluídos foram mensuradas a valor justo das contraprestações a receber, considerando o custo médio ponderado de encargos financeiros que a Companhia incorre em suas captações, desconsiderando o efeito da inflação no
período (expectativa da variação do IGP-M nos próximos 12 meses - suavizada, divulgada pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil). Todavia, caso a taxa de remuneração da NTN-B seja maior,
utiliza-se a maior taxa apurada. A taxa de juros praticada para as contas a receber de imóveis concluídos é considerada idêntica às taxas usuais de mercado, motivo pelo qual estão apresentadas a seu
valor justo. As contrapartidas da reversão do valor justo ocorrem até a data da entrega das chaves,
sendo, desta forma, revertidas em contrapartida da receita de incorporação imobiliária. Cronograma

tabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado a Covid-19
concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultado do
benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada a Covid-19 da mesma forma que
contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação no contrato de arrendamento. Essa alteração não teve impacto nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia. 3.2. A serem adotadas após 1º/01/2021 - Novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º/01/2021. A Companhia e suas controladas não adotaram essas
normas na preparação destas demonstrações contábeis. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia: • IFRS 17 - Contratos de Seguros; • IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulante ou Não Circulante. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em
vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da Companhia e suas
controladas. 4. Gestão de risco financeiro: As atividades da Companhia e de suas controladas e
controladas em conjunto as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo taxa de
juros dos financiamentos de crédito imobiliário, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de
preço de determinados ativos avaliados ao valor justo), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não têm como prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco. A gestão de
risco é realizada pela tesouraria central da Companhia, a qual identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas e controladas
em conjunto. (a) Risco de mercado - (i) Risco cambial - Considerado praticamente nulo em virtude da Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não possuírem ativos ou passivos
denominados em moeda estrangeira, bem como não possuir dependência significativa de materiais
importados em sua cadeia produtiva. Adicionalmente, a Companhia e suas controladas e controladas
em conjunto não efetuam vendas indexadas em moeda estrangeira. (ii) Risco de taxa de juros Sobre o contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota 6, incidem juros de
12% ao ano. Os saldos de contas correntes parceiros em empreendimentos (Nota 9) estão sujeitos a
variação do IGP-M, acrescido de juros que variam de 9 a 12% ao ano, quando aplicável. As taxas de
juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 5. As taxas de juros sobre
empréstimos e financiamentos, debêntures e certificados de recebíveis imobiliários, estão mencionadas nas Notas 14 e 15, respectivamente. Adicionalmente, como mencionado na Nota 19, os saldos
com partes relacionadas não estão sujeitos a encargos financeiros. A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração
refinanciamento, renovação de posições existentes e financiamento. Com base nesses cenários, a
Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado,
como detalhado no item (d), onde também estão indicados os ativos e passivos sujeitos a taxas variáveis de juros. (b) Risco de crédito - O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de
crédito decorre de contas a receber de clientes, depósitos em bancos e ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado. Com relação ao risco de crédito do contas a receber de clientes, esses
riscos são administrados por normas específicas de análise de crédito por ocasião de cada venda. De
forma geral, o risco é julgado como praticamente nulo, visto que (i) todas as vendas são realizadas
com alienação fiduciária dos bens vendidos; (ii) a posse dos imóveis é concedida apenas por ocasião
da aprovação do repasse do financiamento bancário para o adquirente do imóvel. No caso de unidades para as quais a Companhia e suas controladas e controladas em conjunto estejam financiando de
forma direta o adquirente, a alienação fiduciária dos bens vendidos dá a segurança necessária para
mitigar riscos de crédito. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto mantém parcela substancial dos recursos disponíveis de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (Nota
5) em certificados de depósito bancário e em papéis de conglomerado financeiros de primeira linha.
(c) Risco de liquidez - No contexto descrito na Nota 1, a Companhia tem priorizado esforços para a
busca de eficiência dos repasses, obtenção de linhas para o financiamento de capital de giro e compromissos com suas obras e obtenção de recursos de seus acionistas. O risco de liquidez consiste na
eventualidade da Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não disporem de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função de diferentes prazos de realização e
liquidação de seus direitos e obrigações. A previsão de fluxo de caixa é realizada por empreendimento e agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas
das exigências de liquidez da Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo
analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os
valores divulgados na tabela são os saldos contábeis em 31/12/2020.
Consolidado
Menos Entre 1 Entre 2
Descrição
de 1 ano e 2 anos e 5 anos
Total
Empréstimos e financiamentos
362
362
Debêntures
209.969
- 209.969
Coobrigação na cessão de recebíveis
3.339
245
53
3.637
Em 31 de dezembro de 2020
213.670
245
53 213.968
Empréstimos e financiamentos
258
258
Debêntures
195.905
- 195.905
Coobrigação na cessão de recebíveis
4.654
740
366
5.760
Em 31 de dezembro de 2019
200.817
740
366 201.923
(d) Análise de sensibilidade de variação em taxas de juros e outros indexadores dos ativos
e passivos financeiros - Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos financeiros atrelados aos diferentes indexadores (CDI, IPCA, IGP-M e TR), os quais compõem o fator de risco
de taxa de juros, foram definidos três cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas por
instituições financeiras do Brasil em 31/12/2020, exceto para a TR, para a qual se assumiu uma taxa
zero no ano, definiu-se:
Percentual
Cenário
Provável (esperado) Possível stress 25% Remoto stress 50%
Queda do CDI
2,12
1,59
1,06
Alta do CDI
2,12
2,65
3,18
IGP-M
5,22
6,53
7,83
INCC
4,66
5,83
6,99
TR
0,00
0,00
0,00
IPCA
2,99
3,74
4,49
A Companhia procura não ter descasamentos em termos de moedas e taxas de juros. As obrigações
estão atreladas majoritariamente à inflação (CDI ou TR). Não há ativos ou passivos denominados em
moeda estrangeira e não há dependência significativa de materiais importados na cadeia produtiva.
A Companhia procura manter um equilíbrio entre indexadores de passivos e ativos, mantendo o caixa
aplicado em CDI para balancear as obrigações financeiras e os recebíveis indexados ao INCC no lado
ativo, para balancear o custo de construção a incorrer (Compromissos assumidos - Nota 29).
2019
Ativo Passivo
Risco
1.846
1.846
Queda do CDI
82.548
20.648
Alta do IGP-M
61.900
Alta do INCC
12.160
12.160
Alta do IGP-M
258
258 Alta do IGP-M
195.905
185.862
Alta da TR
10.043
Alta do CDI
- Alta do IGP-M
87.742
87.742
Alta do CDI

Provável

Deterioração 25%

Valores para 2020
Deterioração 50%

563

422

281

1.212
56

1.515
70

1.818
84

433

541

650

(19)

(24)

(28)

(95)

(119)

(143)

(132)

(165)

(198)

-

-

-

(i) A Companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação imobiliária em
conjunto com outros parceiros, mediante participação societária ou por meio da formação de consórcios. A estrutura de administração destes empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas
na Viver Incorporadora e Construtora S.A., que fiscaliza o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos necessários sejam
feitos e alocados de acordo com o planejado. Os saldos estão sujeitos a encargos financeiros contratuais, correspondentes à variação do IGP-M acrescidos de juros que variam entre 9% e 12% ao ano e
não possuem vencimento predeterminado. Os recursos financeiros são aplicados diretamente nos
empreendimentos imobiliários em desenvolvimento em conjunto com os parceiros. O recebimento
destes valores ocorrerá por meio da realização dos recebíveis de cada empreendimento imobiliário;
(ii) A Companhia estimou uma perda de R$ 23.398 do valor a receber do parceiro L.Priori Incorporações Ltda., com base na recuperação dos ativos do Empreendimento Beira Mar. O valor de conta corrente com esse parceiro aumentou consideravelmente com o pagamento da dívida de SFH desse
empreendimento com ações ordinárias da Viver na 2ª Tranche de aumento de capital (Nota 1).
A movimentação nas perdas estimadas pode ser assim demonstrada:
Descrição
Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
(16.394)
(34.018)
Complemento de perdas estimadas
(19.601)
(19.601)
Em 31 de dezembro de 2019
(35.995)
(53.619)
Complemento de perdas estimadas
(4.037)
(4.037)
Em 31 de dezembro de 2020
(40.032)
(57.656)
10. Impostos e contribuições a compensar: A Companhia e suas controladas e controladas em
conjunto detêm impostos a recuperar (tributos federais) nos montantes a seguir descritos, os quais
serão objeto de compensação com tributos vincendos e/ou de restituição e compensação com débitos parcelados, conforme previsto na legislação tributária:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
PIS
152
239
1.380
1.297
COFINS
527
1.085
6.192
5.968
CSLL
44
44
185
232
IRPJ
45
45
558
652
IRRF sobre aplicações financeiras
165
129
Outros
25
25
50
684
Perdas estimadas impostos a compensar (i)
(4.219) (3.839)
793
1.438
4.311
5.123
Circulante
(753)
(115) (2.183) (1.450)
Não circulante
40
1.323
2.128
3.673
(i) A Companhia estimou uma perda no montante de R$ 4.219 em aproveitamento de créditos de PIS
e COFINS Lei 10833/03 sobre os custos das unidades imobiliárias vendidas, por não haver estimativa
de utilização dentro do prazo de prescrição. A movimentação nas perdas estimadas com impostos a
compensar pode ser assim demonstrada:
Descrição
Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
Perdas estimadas
(3.839)
Em 31 de dezembro de 2019
(3.839)
Complemento de perdas estimadas
(380)
Em 31 de dezembro de 2020
(4.219)
11. Investimentos, provisão para passivo a descoberto e ativos destinados à venda
Controladora Consolidado
Descrição
2020
2019 2020 2019
Investimentos em controladas e controladas em conjunto 197.068 323.662 8.464 9.216
Provisão para passivo a descoberto (b)
(36.035) (10.127) (282) (229)
Investimentos (a)
161.033 313.535 8.182 8.987
Reclassificação para o passivo
36.035 10.127 282 229
Encargos financeiros apropriados (*)
1.582
4.128
198.650 327.790 8.464 9.216
(*) A sociedade controladora efetuou a captação de recursos financeiros sujeitos a juros, os quais foram aplicados nas sociedades controladas e controladas em conjunto para financiamento de seus
empreendimentos imobiliários. Os encargos financeiros desses recursos captados pela controladora
e relacionados com as unidades imobiliárias em estoques nas sociedades controladas e controladas
em conjunto são apresentados nesta rubrica. No balanço patrimonial consolidado, foram reclassificados para a rubrica de imóveis a comercializar, cuja movimentação encontra-se apresentada na Nota 14.
Adiantamento
(a) Movimentação dos investimentos
Saldo em para futuro aumento Equivalência
Saldo em Equivalência
Saldo em
Controlada
31/12/2018
de capital patrimonial 31/12/2019 patrimonial 31/12/2020
Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. - Em Recuperação Judicial
(75.633)
111.914
(40.694)
(4.413)
(29.541)
(33.954)
Viver Empreendimentos Ltda. - Em Recuperação Judicial
387.694
(79.026)
308.668
(125.413)
183.255
Viver Participações Ltda. - Em Recuperação Judicial
(169)
170
1
(14)
(13)
Inpar Participações e Associados Ltda. - Em Recuperação Judicial
(2.454)
1.366
(372)
(1.460)
404
(1.056)
Inpar Investimentos II S.A. - Em Recuperação Judicial
(8.221)
8.269
(47)
1
1
Viver Desenvolvimento e Construção Imobiliária Ltda. - Em Recuperação Judicial
(5.367)
5.451
(39)
45
(42)
3
Inpar Projeto 126 SPE Ltda.
2.948
657
(7.701)
(4.096)
3.295
(801)
Inpar Projeto 50 SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
7.314
(1.512)
5.802
(386)
5.416
Sociedades controladas
306.112
127.827
(129.391)
304.548
(151.697)
152.851
Controladas em conjunto pela Viver Empreendimentos Ltda. - Em recuperação judicial
12.225
(6.680)
5.545
(444)
5.101
Inpar Projeto 33 SPE Ltda.
50
3
53
53
Inpar Projeto 107 SPE Ltda.
77
77
(1)
76
Inpar Projeto 110 SPE Ltda.
2.947
2.947
(1)
2.946
Tibério - Inpar Projeto 133 SPE Ltda.
51
2
53
(3)
50
Tibério - Inpar Projeto Residencial Guarulhos SPE Ltda.
284
(85)
199
(32)
167
Tibério - Inpar Projeto Residencial ER-Barueri SPE Ltda.
(159)
1
(158)
(158)
Tibério - Inpar Projeto Residencial Ernesto Igel SPE Ltda.
264
7
271
(324)
(53)
Sociedades controladas em conjunto
15.739
(6.752)
8.987
(805)
8.182
Total
321.851
127.827
(136.143)
313.535
(152.502)
161.033
(b) Provisão para perdas em investimentos: A Companhia assume as obrigações relacionadas com as suas controladas e controladas em conjunto e, por esse motivo, provisões para perdas para os seguintes investimentos foram constituídas e registradas no passivo circulante:
Controladora
Consolidado
Empresas
2019
Acréscimo/diminuição
2020
2019
Acréscimo/diminuição
2020
Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. - Em recuperação judicial
4.413
29.541
33.954
Inpar Participações e Associados Ltda.- Em Recuperação Judicial
1.460
(404)
1.056
Inpar Projeto 126 SPE Ltda. - Em recuperação judicial
4.096
(3.295)
801
Viver Participações Ltda. - Em recuperação judicial
13
13
Tibério - Inpar Projeto Residencial ER-Barueri SPE Ltda.
158
158
158
158
Tibério - Inpar Projeto Residencial Ernesto Igel SPE Ltda.
53
53
53
53
PMCS Participações S.A.
71
71
Provisão para passivo a descoberto
10.127
25.908
36.035
229
53
282
(c) Informações de controladas e controladas em conjunto indiretas
Informações financeiras resumidas
Investimentos Equivalência Patrimonial
Patrimônio Receita Resultado
Controlada
Ativo Passivo
líquido Bruta do exercício
2020
2019
2020
2019
Inpar Legacy Empreendimentos Ltda. - Em Recuperação Judicial
4.621 6.937
(2.316)
10
(1.393) (2.316)
(924)
(1.393)
124
Inpar Projeto Residencial Grand Jardins SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
14.222
2
14.220
(4) 14.220 14.225
(4)
(1)
Inpar Projeto Residencial Vinhedo SPE Ltda.
11.407
16
11.391
(7) 11.391 11.398
(7)
(2.695)
Inpar Projeto Residencial Viver Mooca SPE Ltda.
1.375
96
1.279
14
75
1.279
1.205
75
(8)
Inpar Projeto Residencial Sports Garden Leste SPE Ltda.
18.777
322
18.455
22
(24) 18.455 18.480
(24)
(27)
Inpar Projeto Residencial Von Schilgen SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
16.125 8.661
7.464 3.075
(3.908) 7.464 11.371
(3.908)
(1.514)
Inpar Projeto Residencial Condomínio Eredita SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
21.996 5.382
16.614
955
(260) 16.614 16.874
(260)
(941)
Inpar Projeto Residencial Quatro Estações Ltda. - Em Recuperação Judicial
11.193
333
10.860
361
445 10.860 10.415
445
83
Inpar Projeto Lagoa dos Ingleses SPE Ltda.
53.446 39.849
13.597 18.827
(23.386) 13.597 36.983
(23.386)
(28.410)
Inpar Projeto Residencial Venancio Alves SPE Ltda.
17.115
239
16.876
(12) 16.876 16.888
(12)
(117)
Inpar Projeto Residencial Viver Morumbi SPE Ltda.
956
68
888
22
16
888
872
16
(22)
Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda.
- (12.379)
- (5.009)
(12.159)
Inpar Projeto Residencial Calogero Calia SPE Ltda.
2.984
166
2.818
40
(42) 2.818
2.859
(42)
(44)
Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda. - Em Recuperação Judicial
32.080 4.842
27.238
(289)
(2.615) 27.238 29.852
(2.615)
(1.554)
Projeto Imobiliário Condomínio Park Plaza SPE 52 Ltda. - Em Recuperação Judicial
3.147 3.191
(44)
(392)
(44)
349
(392)
(482)
Projeto Imobiliário Residencial Esporte & Vida Condomínio Gravataí SPE 53 Ltda.
- Em Recuperação Judicial
4.167
76
4.091
(1)
38
4.091
4.054
38
(61)
Inpar Projeto 45 SPE Ltda.
34.717 20.746
13.971 (1.411)
(14.902) 13.971 28.872
(14.902)
(6.742)
Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda.
44.999 17.409
27.590
(356)
(6.291) 27.590 33.882
(6.291)
(1.716)
Inpar Projeto Residencial Cond. Wellness Resort SPE 42 Ltda. - Em Recuperação Judicial
4.385 6.472
(2.087)
329
(624) (2.087) (1.462)
(624)
(3.294)
Inpar Projeto 44 SPE Ltda.
9.150 15.700
(6.550) 10.285
(4.847) (6.550) (1.703)
(4.847)
(9.371)
Plarcon Incorporações Imobiliárias S/A - Em Recuperação Judicial
19.892
97
19.795
56
50 19.795 19.745
50
(39)
Projeto Imobiliário Residencial Viver Zona Sul SPE 62 Ltda. - Em Recuperação Judicial
8.059 3.784
4.275
14
(1.290) 4.275
5.565
(1.290)
(1.250)
Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda. - Em Recuperação Judicial
12.920 7.077
5.843 (1.624)
(2.407) 5.843
8.251
(2.407)
(1.851)
Inpar Projeto Residencial Rio Claro Village SPE 67 Ltda. - Em Recuperação Judicial
2.342
135
2.207
(51)
116
2.207
2.091
116
(312)
Projeto Imobiliário Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. - Em Recuperação Judicial 19.452 8.061
11.391 1.202
(967) 11.391 12.358
(967)
(3.477)
Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda.
2.887 5.949
(3.062) 4.664
(2.561) (3.062)
(501)
(2.561)
(1.720)
Projeto Imobiliário SPE 65 Ltda.
7.827 6.314
1.513
(1.413) 1.513
2.926
(1.413)
(124)
JMT Propriedade Imobiliária Ltda. - Em Recuperação Judicial
2.825 13.121
(10.296)
(14.729) (10.296) 4.433
(14.729)
(4.523)
Projeto Imobiliário Canoas Happiness SPE 72 Ltda. - Em Recuperação Judicial
510 3.372
(2.862)
8
(1.806) (2.862) (1.055)
(1.806)
(826)
Inpar Projeto 47 SPE Ltda.
26.702
605
26.097
142 26.097 25.954
142
(139)
Inpar Projeto 86 SPE Ltda.- Em Recuperação Judicial
56.714 8.251
48.463
(106)
1.704 48.463 46.759
1.704
(4.855)
Projeto Imobiliário Viver Castanheira SPE 85 Ltda. - Em Recuperação Judicial
7.210 2.222
4.988
(25)
(70) 4.988
5.057
(70)
(248)
Inpar Projeto 84 SPE Ltda.
1.866
2
1.864
8
1.864
1.856
8
(10)
Inpar Projeto 90 SPE Ltda.
6.187
177
6.010
(84) 6.010
6.094
(84)
(73)
Inpar Projeto 71 SPE Ltda.
6.988 17.559
(10.571) 12.365
(12.595) (10.571) 2.024
(12.595)
2.044
Inpar Projeto Wave SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
264 2.087
(1.823)
1
1.463 (1.823) (3.287)
1.463
(2.373)
Inpar Projeto 79 SPE Ltda.
9.879
240
9.639
(3) 9.639
9.643
(3)
(11)
Inpar Projeto Samoa SPE 75 Ltda.
1.578
257
1.321
102
106
1.321
1.215
106
(222)
Inpar Projeto 76 SPE Ltda.
24.686
16
24.670
(55) 24.670 24.725
(55)
(1)
Projeto Imobiliário SPE 77 Ltda. - Em Recuperação Judicial
20.207 7.217
12.990
23
(2.167) 12.990 15.157
(2.167)
(3.136)
Inpar Projeto 87 SPE Ltda.
7.429 1.842
5.587
73
268
5.587
5.319
268
(655)
Projeto Imobiliário Residencial Viver Bosque SJP SPE 91 Ltda. - Em Recuperação Judicial
6.053 1.562
4.491
117
1.464
4.491
3.027
1.464
(1.379)
Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda. - Em Recuperação Judicial
3.344
815
2.529
(138) 2.529
2.667
(138)
3.223
Inpar Projeto 94 SPE Ltda.
47.393 14.953
32.440 2.325
(488) 32.440 32.928
(488)
(12.206)
Projeto Imobiliário Residencial Linea SPE 96 Ltda.
27.909 22.902
5.007 11.360
(4.978) 5.007
9.984
(4.978)
(8.239)
Projeto Imobiliário Barra Bali SPE 99 Ltda.
1.801 4.783
(2.982)
(16)
(1.304) (2.982) (1.678)
(1.304)
(802)
Inpar Projeto 111 SPE Ltda. - Em Recuperação Judicial
15.276 1.675
13.601
(647)
(781) 13.601 14.383
(781)
44
Projeto Imobiliário SPE 103 Ltda. - Em Recuperação Judicial
30.790 8.278
22.512
147
(670) 22.512 23.181
(670)
(6.979)
Inpar Projeto 105 SPE Ltda.
15.957
491
15.466
798
516 15.466 14.950
516
(369)
Inpar Projeto 108 SPE Ltda.
11.673
161
11.512
(63) 11.512 11.576
(63)
50
Inpar Projeto 109 SPE Ltda.
25.667 23.177
2.490
235
115
2.490
2.376
115
(107)
Inpar Projeto 112 SPE Ltda.
5.

SPE Ltda foi excluída do processo, haja vista a existência de patrimônio de afetação na referida sociedade. O Banco Pan S.A ingressou com ação de execução em face das devedoras, sob processo nº
1111698-92.2017.8.26.0100 em trâmite perante a 23ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, a qual ainda está em fase inicial, pendente a citação das Devedoras. Em 21/01/2021 a Companhia foi notificada pela NPL Brasil, tendo a mesma informado a aquisição da integralidade do crédito
detido pelo Banco Pan S.A juntamente com todas as garantias existentes. Em decorrência do acordo
firmado junto a Companhia, foi reconhecido em dezembro de 2020 a dívida de R$ 9.310 (nota explicativa 17), que será pago mediante a conversão do crédito em ações da Companhia (nota explicativa
32). A Companhia registrou em suas Demonstrações Financeiras o efeito do futuro cancelamento das
ações convertidas na 3ª tranche de aumento de capital ao Banco Pan S.A (nota explicativa 22). Essa
operação resultou em um ganho de R$ 8.835 o qual foi reconhecido ao resultado (nota explicativa
28). Após o pagamento da dívida à NPL Brasil, serão liberadas as garantias relacionadas ao terreno do
empreendimento imobiliário “Viver Fama”, bem como parte dos direitos creditórios decorrentes da
comercialização das unidades da segunda fase do Empreendimento Imobiliário Viver Fama. Em 2020,
a Administração revisou os preços de mercado praticados nos imóveis a comercializar concluídos, e
reconheceu o Impairment no montante 25.271, tendo apurado o montante de R$ 5.766 para o estoque de imóveis concluídos e R$ 14.476 para os imóveis previstos para distratos, Adicionalmente, foi
registrado o Impaiment de R$ 20.510 com base na avaliação dos terrenos (nota explicativa 28). O
quadro abaixo demonstra a composição dos custos incorridos dos empreendimentos em construção:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Custo incorrido acumulado
36.458
141.548
Custo apropriado às unidades vendidas
(36.362) (115.751)
Juros capitalizados
19.390
64.690
Juros capitalizados apropriado às unidades vendidas
(19.339) (58.668)
No fim do exercício/período
147
31.819
A movimentação e o saldo dos juros capitalizados nos estoques encontram-se apresentados na Nota 14.
8. Créditos diversos
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Adiantamentos a fornecedores
354
507
692
733
Depósitos judiciais
473
197
5.856
5.071
Repasses sobre financiamentos indevidos (i)
476
476
Adiantamento a funcionários
228
60
501
183
Caixa Econômica Federal (Debêntures 1ª emissão) (ii)
1.400
1.400
1.400
1.400
Outros
103
42
193
48
Perdas estimadas para créditos diversos
(17)
(510)
(17)
(510)
2.541 1.696 9.101 7.401
Circulante
(2.068) (1.499) (3.245) (2.389)
Não circulante
473
197
5.856
5.012
(i) Amortizações realizadas pelos bancos financiadores de alguns empreendimentos após a solicitação do pedido de recuperação judicial, sendo que a Companhia recorreu judicialmente para que os
valores sejam devolvidos. (ii) Em 2019 ocorreu o pagamento/retenção de R$ 1.400 relacionado às
Debêntures da 1ª emissão, valor no qual a Companhia contestou junto à Caixa Econômica Federal. No
momento a Companhia está em processo de negociação do débito junto à Caixa Econômica Federal
para definição da forma de quitação das Debêntures e por esse motivo o referido valor foi classificado
na rubrica de créditos diversos. A movimentação nas perdas estimadas pode ser assim demonstrada:
Descrição
Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018 e 2019
(510)
(510)
Perda Efetiva
493
493
Em 31 de dezembro de 2020
(17)
(17)
9. Conta corrente com parceiros nos empreendimentos
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Zappi Const. e Empreend. Imob. Ltda.
14.198 14.198 14.198 14.198
CTS Empreend. Imob. Ltda.
- 17.624 17.624
Meta Holding S.A.
1.490
1.368
1.490
1.368
Outros
946
946
946
946
Perdas estimadas para crédito
de liquidação duvidosa
(16.634) (16.512) (34.258) (34.136)
Menin Incorporadora Ltda. (i)
1.612
1.117
1.623
1.212
L. Priori Incorporações Ltda. (ii)
30.072 30.431 30.072 30.431
Perdas estimadas para crédito
de liquidação duvidosa
(23.398) (19.483) (23.398) (19.483)
8.286 12.065
8.297 12.160
Não circulante
8.286 12.065
8.297 12.160

previsto de recebimento do total da carteira de recebíveis (receitas apropriadas acrescidas das receitas a apropriar), deduzida das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa e do ajuste a
valor presente, por ano:
Consolidado
Imóveis
2020
2019
Ano - descrição
Concluídos
Construção
Total
Total
Vencidos
9.221
9.221
146.149
A vencer
2020
7.736
2021
13.352
1.247
14.599
2.583
2022
430
430
2.145
2023
161
161
1.879
2024 em diante
60
60
908
23.224
1.247
24.471 161.400
Em 30/09/2020 foi firmado o Segundo Aditivo ao Instrumento Particular De Reestruturação de Dívida e Outras Avenças, entre a Companhia, a Associação dos Adquirentes das Unidades Autônomas do
Empreendimento Alto Belvedere, a Comissão de Representantes dos Adquirentes das Unidades
Autônomas do Empreendimento Alto Belvedere, a Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda.,
controlada pela Viver, e outras partes, relacionados ao empreendimento imobiliário situado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais denominado Alto Belvedere, antecipando algumas providências relacionadas à aquisição da SPE pela Associação, tais como a assinatura do termo de alteração do Contrato Social da SPE com a consequente transferência à Associação do Empreendimento
Alto Belvedere. Essa operação resultou na redução da carteira a receber dos empreendimentos em
construção no montante de R$ 125.415. A Companhia possui empreendimentos concluídos, estando
os clientes em processo de obtenção de financiamento dos imóveis junto às instituições financeiras,
em taxas mais atrativas que aquelas estabelecidas nos contratos de venda firmados com a Companhia (em geral, estão sujeitas a variação do IGP-M, acrescida de juros de 12% ao ano). Em virtude da
morosidade desse processo, parcela significativa do contas a receber de imóveis concluídos encontra-se pendente de realização financeira. Conforme mencionado na nota explicativa 4(g) a Companhia
possui clientes ativos com ações judiciais. A Companhia abre as perdas estimadas por grupo de contas
contábeis, e com isso os ajustes transitam pelo contas a receber, estoques e distratos a pagar. Para
cobrir riscos dessa carteira não ser realizada e a venda distratada, a administração constituiu perdas
estimadas para distratos, das operações em que estima que haja riscos de distratos, e retornou os
custos das unidades para os estoques de imóveis a comercializar (nota 7). Essa estimativa é realizada
com base na análise de informações históricas e dos processos judiciais. As perdas estimadas constituídas sobre as operações que poderão ser distratadas montam em R$ 66.562 (31/12/2019 - R$
121.318). A composição das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa e provisão para
distratos nas contas a receber pode ser assim demonstrada:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Perdas
10.513 12.654 20.707 19.506
Provisão para distratos
- 66.562 121.318
10.513 12.654 87.269 140.824
Empreendimentos concluídos
- 76.808 128.363
Demais contas a receber
- 10.461 12.461
- 87.269 140.824
m
Abaixo está o quadro com o movimento das perdas estimadas de contas a receber:
m
Descrição
Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
(12.646)
(24.939)
Provisão para distratos
(121.196)
Reversão perdas estimadas para indenização
5.433
Perda efetiva
1.010
m
Complemento de provisão para perdas estimadas
(8)
(1.132)
Em 31 de dezembro de 2019
(12.654)
(140.824)
Reversão provisão para distratos
39.418
Ajustes de participações societárias (i)
15.338
m
Perda efetiva
2.000
2.000
Reversão/(complemento) de provisão para perdas estimadas
141
(3.201)
Em 31 de dezembro de 2020
(10.513)
(87.269)
(i) Baixa da provisão para distratos do empreendimento Alto Belvedere.
A Companhia possui clientes ativos com ações judiciais, porém não necessariamente são exigidos
distratos para tais ações, assim a Companhia atua juntamente com seus advogados e os seus clientes m
para resolução dos processos e conseguir receber os saldos em aberto. O quadro abaixo demonstra o
saldo do contas a receber que está no contencioso jurídico:
m
Descrição
Concluído
Vencido
54.465
A vencer
1.811
m
Em 31 de dezembro de 2020
56.276
Conforme descrito na nota 21 (b), a Companhia mantém em 31/12/2020 uma provisão de
m
R$ 117.947 (31/12/2019 - R$ 116.718) para prováveis indenizações a clientes que possuem
ações judiciais.
Controladora
Consolidado
7. Imóveis a comercializar
m
Descrição
2020
2019
2020
2019
Terrenos para incorporação
2.670
2.670 193.397 200.873
Imóveis em construção
147 31.819
m
Imóveis concluídos
- 71.359 85.216
m
Adiantamentos a fornecedores
1.156
679
m
Provisão para distratos imóveis concluídos (i)
- 64.169 114.265
m
2.670 2.670 330.228 432.852
%
(-) Impairment imóveis concluídos (ii)
- (17.581) (11.815)
(-) Impairment imóveis em construção (ii)
(33)
(57)
(-) Impairment imóveis a distratar (ii)
- (14.476)
%
(-) Impairment terrenos (ii)
(2.670) (2.670) (64.002) (43.492) m
m
(2.670) (2.670) (96.092) (55.364)
m
- 234.136 377.488
Circulante
- (59.124) (167.945)
Não circulante
- 175.012 209.543
m m
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 6, a Companhia constituiu perdas estimadas para distratos com base na análise dos contratos de vendas que possuem ações judiciais, retornando o custo
das unidades para o estoque de imóveis a comercializar; (ii) Decorrente dos preços de mercado pratim
cados e das estratégias adotadas pela Companhia com relação a reprecificação dos estoques e avaliações de terrenos por valor de venda ou viabilidade econômica. Em agosto de 2020 foi reconhecida a
m
perda do terreno denominado “Protásio Alves”, conforme determinação judicial, foi restituída a posse
do terreno aos permutantes. O custo contábil do terreno corresponde ao valor de R$ 6.392 com per- m
m
muta de imóveis no montante de R$ 3.235 (nota explicativa 18). Foi reconhecida uma perda ao resultado de R$ 3.156 (nota explicativa 28). Conforme mencionado na nota explicativa 6 com a transfe- m
m
rência da Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda. à Associação do Empreendimento Alto
Belvedere, houve uma redução de R$ 30.411 em imóveis em construção. Em novembro de 2020, foi m
m
aprovado pelo Departamento de Parque e Áreas Verdes a revalidação dos Termos de Compromisso
m
Ambiental firmados junto à Prefeitura do Município de São Paulo, do terreno situado a Rua Visconde
m
de Porto Seguro na Chácara Flora. O licenciamento de um futuro empreendimento, bem como da
m
supressão necessária à realização do mesmo foram objetos de processos administrativos que tramitaram regularmente perante a Prefeitura do Município de São Paulo e demais órgão competentes, no
m
m
ano de 2004. Em acórdão prolatado em setembro de 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo concem
m
m
deu provimento à apelação da Companhia, reconhecendo a regularidade de todos os procedimentos
administrativos tomados pela Companhia, a ausência de qualquer dano ao meio ambiente e a autorização para implantação de projetos imobiliários. Diante da decisão judicial proferida pelo Tribunal M
de Justiça de São Paulo, bem como após a revalidação dos Termos de Compromisso Ambiental, a m
m
m
Companhia iniciou os procedimentos de supressão vegetal. Em dezembro de 2020, a Secretaria do
Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo lavrou o Auto de Infração nº 044346
(sem penalidade) pelo qual se determinou a suspensão das obras (que não estavam sendo executadas no momento) até a apresentação do laudo de fauna. Este laudo, ainda que não obrigatório, já m
havia sido elaborado pela Companhia antes do início da supressão e, assim, foi apresentado pela m
Companhia, ocasião na qual requereu, também, a revisão da referida suspensão (ainda pendente de
deliberação). Não obstante a legalidade de todos os atos praticados pela Companhia, bem como do
direito à realização do referido empreendimento, a Companhia cessou momentaneamente as atividades na área até que seja deliberado o requerimento. Em 31 de dezembro o valor registrado no m
m
m
ativo não circulante, líquido de provisão para perdas (impairment), monta em R$ 45.536. Em dezembro de 2020, a Companhia e a NPL Brasil Gestão de ativos financeiros, firmaram um acordo onde a
m
m
NPL Brasil pretendia adquirir do Banco Pan S.A o crédito e todos os direitos relacionados a ele, inclusive, mas não se limitando, as garantias existentes. O Banco Pan S.A é detentor de três cédulas de
crédito bancário emitidas pela Inpar Projeto 45 SPE Ltda., as quais têm como garantia hipoteca sob
m
as unidades autônomas do empreendimento imobiliário “Viver Fama” e cessão fiduciária dos direitos
creditórios decorrentes da comercialização das unidades autônomas do referido empreendimento,
além de garantia fidejussória das Garantidoras, Viver Incorporadora e Construtora S.A e Projeto Resim
dencial Marine Home Resort SPE Ltda. Em março de 2019, o Banco Pan S.A obteve os seus créditos no
m
montante de R$ 18.145 convertidos na 3ª tranche de aumento de capital em cumprimento ao Plano
de Recuperação Judicial. Posteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial, a Inpar Projeto 45
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(b) Reconciliação entre o encargo consolidado de imposto de renda e a contribuição so- o grupamento das 463.170.359 (quatrocentas e sessenta e três milhões, cento e setenta mil, trezenExercício de 2020 29. Compromissos assumidos em operações de incorporação imobiliária em desenvolvicial pela alíquota nominal e pela efetiva
tas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da
Quantidade
Número Média ponderada mento - A Companhia, para finalizar os empreendimentos em construção, prevê que sejam incorriControladora
Consolidado Companhia na proporção de 10 (dez) ações para formar 1 (uma) ação (“Grupamento”). O grupamen- Data
de ações de dias %
de ações dos custos nos seguintes montantes:
Descrição
2020
2019
2020
2019 to das ações ocorreu em cumprimento ao Ofício de 12/07/2018, o Ofício 1.446/2018-SAE (“Ofício”), 31 de dezembro de 2019
Consolidado
46.572.036
365/100
46.572.036
Prejuízo antes do imposto de renda
enviado pela Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários e 18 de junho de 2020
2020
2019
13.857.776
196/100
7.441.436 Descrição
e da contribuição social
(180.781) (220.512) (182.194) (220.602) Renda Variável da B3, informando que, no período de 29.5.2018 a 11.7.2018, as ações de emissão da 19 de agosto de 2020
1.074
71.381
34.737.839
134/100
12.753.070 Unidades vendidas em construção
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Unidades
em
estoque
em
construção
3
19.166
Viver permaneceram cotadas abaixo de R$ 1,00 (um real) por unidade, o que configura o descumpri- 06 de novembro de 2020
1.861.113
55/100
280.442
Resultado de participações societárias
152.502 136.143
805
6.752 mento dos itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor e 5.2(f) do Regulamento para Listagem de 31 de dezembro de 2020
1.077
90.547
97.028.764
67.046.983 Custo orçado a incorrer (*)
Base de cálculo
(28.279) (84.369) (181.389) (213.850) Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3. A realização da operação de grupa- O prejuízo básico e diluído por ação em 31/12/2020 é de R$ 2,69 (31/12/2019 - prejuízo básico e di- Estoque imóveis em construção (Nota 7)
147
31.819
Alíquota nominal - %
34
34
34
34 mento das ações de emissão da Companhia tem como principais objetivos: (i) diminuir a volatilidade luído de R$ 4,79).
Custo total a ser apropriado no futuro
1.224
122.366
Encargo (crédito) nominal
(9.615) (28.685) (61.672) (72.709) das ações e (ii) conferir melhor patamar para a cotação das ações a fim de evitar que oscilações irri2020
2019 (*) Os compromissos de construção não contemplam encargos financeiros e provisão para garanCrédito não constituído
9.615 28.685
9.615 28.685 sórias, em centavos, representem percentuais elevados em linha às orientações e regras de registro Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia
(180.781)
(220.512) tia, os quais são apropriados ao custo dos imóveis, proporcionalmente às unidades imobiliárias
Efeito de controladas e controladas em conjunto
de emissores da B3. Com o grupamento das ações, o capital social de R$ 2.228.183 passou a ser re- Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação
67.046.983
45.999.130 vendidas, quando incorridos. A margem a apropriar relacionada com as unidades vendidas, levantributadas pelo lucro presumido e RET
- 53.007 44.292 presentado por 46.317.035 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 16/07/2019, o Prejuízo básico e diluído por ação - R$
(2,6963)
(4,7938) do em consideração a estimativa do custo a incorrer com os compromissos assumidos, pode assim
Imposto de renda e contribuição social
950
268 Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados,
ser demonstrada:
Corrente
(418)
(660) sob gestão da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. via endosso feito por Gaia Cred III Companhia Se- 24. Lucro (prejuízo) bruto
Consolidado
Controladora
Consolidado
Diferido
1.368
928 curitizadora de Créditos Financeiros, tornou -se credor das cédulas de crédito bancário (CCB). As CCBs
Descrição
2020
2019
Descrição
2020
2019
2020
2019
Imposto de renda e contribuição social
950
268 foram incluídas na Recuperação Judicial como créditos concursais e pagos nos termos do Plano de
1.499
87.421
- 7.642 (7.626) Venda contratada a apropriar (Nota 6)
21. Provisões
Controladora
Consolidado Recuperação Judicial, tendo o valor de R$ 27.099 sido convertido em 13.872.437 ações ordinárias de Receita de imóveis
Custo
a
incorrer
nas
unidades
vendidas
(*)
(1.074)
(71.381)
Provisão
para
distratos
39.753
(142.554)
Descrição
2020
2019
2020
2019 emissão da Viver Incorporadora e Construtora S.A. por meio de aumento de capital. Por força da de425
16.040
- (3.688) 4.341
Provisão para garantia de obra (a)
2.080
3.328 cisão de impugnação reformada por meio de acórdão do TJSP, que deu provimento ao agravo de Perdas estimadas
28,4%
18,3%
Receita de serviços
1.513
467 1.679
193 Percentual da margem bruta a apropriar (*)
Provisão para demandas judiciais (b)
15.967 16.050 157.649 147.889
(31)
(3.191)
1.513
467 45.386 (145.646) Estimativa de impostos (PIS e COFINS) (**)
15.967 16.050 159.729 151.217 instrumento nº 2066365-75.2018.8.26.0000 ao entender que o crédito CCB é extraconcursal no limi- Receita operacional bruta
394
12.849
te
do
bem
dado
em
garantia,
foi
solicitado
ao
Juiz
da
Recuperação
Judicial
o
cancelamento
das
ações
Impostos
incidentes
(216)
(67)
(1.375)
385
Circulante
(2.080) (2.711)
26,3%
14,7%
1.297
400 44.011 (145.261) Percentual da margem a apropriar (*)
Não circulante
15.967 16.050 157.649 148.506 emitidas de forma compulsória para Gaia Cred III. A Companhia está aguardando o deferimento do Receita operacional líquida
processo para realizar o registro adequado dessa operação. Em 19/12/2019 em cumprimento ao Custo com terreno, incorporação, construção e serviços
(40)
- (12.056) (2.990) (*) Os compromissos de construção não contemplam encargos financeiros e provisão para garantia,
(a) Provisão para garantia de obra - A movimentação da provisão pode ser assim demonstrada: Plano de Recuperação Judicial, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a homologação Custo com unidades a distratar (i)
- (36.728) 114.265 os quais são apropriados ao custo dos imóveis, proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas,
Consolidado parcial do aumento de capital social, aprovado em 09/10/2019, dentro do capital autorizado que , Impairment estoque
- (1.948) (5.410) quando incorridos. (**) Valor estimado de 0,65% de PIS e 3% para a Cofins. As variações de venda
2020
2019 parcialmente subscrito, resultou em um aumento no montante de R$ 5.049 pelo preço de emissão de Encargos financeiros (Nota 14)
- (7.308) 3.834 contratada a apropriar e custo a incorrer nas unidades vendidas, comparativamente com
No início do exercício
3.328
3.582 R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), totalizando uma emissão de 255.001 ações ordinárias, Custos dos imóveis
(40)
- (58.040) 109.699 31/12/2019, estão representadas, substancialmente, pela redução de R$ 78.851 de venda a aproAjustes de participações societárias (i)
(617)
- nominativas e sem valor nominal. Em 18/06/2020, o Conselho de Administração da Companhia ho- Lucro (prejuízo) bruto
1.257
400 (14.029) (35.562) priar e R$ 65.315 em custo a incorrer nas unidades vendidas do empreendimento Alto Belvedere
Complemento (reversão) de provisão
(631)
(254) mologou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 6, a Companhia fez a abertura das perdas estimadas (nota explicativa 6). As demais movimentações referem-se às atividades normais de vendas, distraNo fim do exercício / período
2.080
3.328
do Conselho de Administração realizada em 23/04/2020. O aumento de capital destinou-se à quita- com clientes que estão no contencioso, revertendo os saldos de contas a receber e retornando os
(i) Baixa da provisão para garantia do empreendimento Alto Belvedere. - A provisão para ção parcial dos Créditos detidos pelo Credor contra a Companhia (contrato de financiamento na mo- custos das unidades para o estoque de imóveis a comercializar (Nota explicativa 7); Desde 2014 não tos e reconhecimento de receitas e custos à medida do andamento da obra do empreendimento
garantias é constituída para fazer face a eventuais desembolsos para cobrir gastos durante o período dalidade “debtor-in-possession-financing” - Financiamento DIP), com a consequente redução do seu ocorreram novos lançamentos. Adicionalmente, a Companhia vem realizando ações para agilizar os Beira Mar. A venda contratada a apropriar não está com ajuste a valor presente, pois o mesmo sode garantia dos empreendimentos, que não sejam de responsabilidade ou que, eventualmente, não endividamento. Foram subscritas e integralizadas 13.857.776 novas ações ordinárias, nominativas, processos de repasse de financiamentos das unidades concluídas, as quais geram, indiretamente, mente é efetivado para as vendas apropriadas. O quadro abaixo demonstra os resultados apropriados
venha a ser coberto pelas empresas contratadas para realizar a construção do empreendimento. escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 17.184, ao preço de emissão de R$ 1,24 (um real aumento dos distratos, com a reversão da margem então apropriada nessas vendas. A reconciliação das unidades vendidas dos empreendimentos em construção:
Consolidado
(b) Provisão para demandas judiciais
e vinte e quatro centavos) por ação, sendo: (i) 488.654 ações ordinária subscritas e integralizadas do lucro bruto com os empreendimentos em construção está demonstrada na Nota 29.
Descrição
2020
2019
Controladora
Consolidado pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, totalizando um valor de R$ 606; (ii) 25. Despesas gerais e administrativas
Receita apropriada dos empreendimentos em construção (Nota 6)
42.385
148.946
Descrição
2020 2019 2020 2019 1.905.207 ações ordinárias, pelos acionistas que subscreveram sobras do aumento de capital, totaliControladora
Consolidado (-) Vendas canceladas
(19.188)
Trabalhistas
4.354 5.006 8.651 11.580 zando um valor de R$ 2.363; e (iii) 11.463.915 subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, Descrição
2020 2019 2020 2019 (-) Contribuições ao PIS e a COFINS
(1.066)
(4.138)
Tributárias
- 6.657 5.959 Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, Salários e encargos
(10.776) (7.692) (16.195) (9.289) Custo apropriado dos empreendimentos em construção (Nota 7)
(36.362)
(85.746)
Cíveis
1.279
644 24.394 13.632
Assessoria e consultoria
(4.569) (2.805) (6.646) (4.775) Total
mediante
capitalização
de
créditos
detidos
contra
a
Companhia,
no
valor
de
R$
14.215.
Em
4.957
39.874
Cíveis - indenizações, multas e outras perdas com clientes 10.334 10.400 117.947 116.718
Gastos corporativos
(1.194) (532) (2.090) (1.085) Resultado apropriados em exercícios anteriores
(3.225)
(37.975)
Não circulante
15.967 16.050 157.649 147.889 19/08/2020, o Conselho da Administração da Companhia homologou o aumento de capital social, Aluguéis
(187) (339) (217) (346) Resultado apropriado no exercício
dentro do limite do capital autorizado. O aumento de capital foi destinado a reduzir o endividamento
1.732
1.899
A movimentação na provisão está demonstrada na tabela a seguir:
(92)
(351)
- Provisão para garantia de obra
da Companhia e quitar débitos em aberto sem utilização de caixa, destinando-se à quitação integral Depreciação direito de uso imóvel
(10)
Controladora
Consolidado dos créditos do contrato de financiamento na modalidade “debtor-in-possession-financing” - Finan(16.818) (11.368) (25.499) (15.495) Encargos financeiros apropriados ao resultado do exercício
(492)
Descrição
2020 2019 2020 2019 ciamento DIP detidos pelo Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Despesas com reestruturação
(1.430) (5.804) (1.430) (5.804) Resultado bruto dos empreendimentos em construção
1.240
1.889
No início do exercício
16.050 11.496 147.889 122.677 Creditórios Não Padronizados, fundo de investimento em direitos creditórios, e à quitação de débitos Depreciação e amortização
(2.284) (3.087) (2.413) (3.132) Resultado bruto dos empreendimentos concluídos e outros
(15.269)
(37.451)
Ajustes de participações societárias (i)
- (18.690)
- com escritórios de advocacia, administradora judicial e processo judicial. Foram subscritas e integra(3.714) (8.891) (3.843) (8.936) Total do resultado bruto
(14.029)
(35.562)
Complemento (estorno) de provisão (Nota 28)
(83) 4.554 28.450 25.212 lizadas 34.737.839 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de
(20.532) (20.259) (29.342) (24.431) A diferença entre a margem prevista e a realizada está substancialmente representada pela alocação
No fim do exercício / período
15.967 16.050 157.649 147.889
Controladora
Consolidado dos encargos financeiros (Nota 24). 30. Seguros - A Companhia mantém cobertura de seguros em
emissão de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação, totalizando o valor de 26. Despesas com comercialização
(i) Baixa da provisão para contingências do empreendimento Alto Belvedere. Dentre as R$ 51.759, sendo: (i) 8.222.718 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas Descrição
2020 2019 2020 2019
provisões trabalhistas, em 31/12/2020, a Companhia e suas controladas são parte em 142 ações ju- e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de preferên- Publicidade
(62)
- (1.549) (1.232) montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/
diciais, incluindo as estimativas prováveis, possíveis e remotas, sendo que 86,6% de suas causas re- cia no valor total de R$ 12.252; (ii) 955.422 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, Comissões
(38)
(703) (1.763) ou responsabilidades, conforme demonstramos a seguir: (a) Sede administrativa e filiais - incêndio,
ferem-se a processos em que o pedido em relação à Companhia é de condenação em responsabilida- subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que subscreveram sobras Manutenção com estoque e unidade concluídas
- (2.461) (3.933) raio, explosão, roubo, furto qualificado, responsabilidade civil e outros - R$ 9.533; (b) Seguro de resde subsidiária e solidária, para as quais foi constituída provisão para cobertura das prováveis perdas do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 1.423; e (iii) 25.559.699 ações ordinárias, todas Despesas com garantia de obras
(1)
(1) (292) (1.564) ponsabilidade civil de diretores e administradores (D&O) - R$ 35.000. As premissas de riscos adotade R$ 8.651 (31/12/2019 - R$ 11.580). Dentre as provisões cíveis, parcela substancial correspondem nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, Fundo de Perdas estimadas
141
(9)
487
(40) das e suas respectivas coberturas, dadas a sua natureza e peculiaridade, não fazem parte do escopo
a ações impetradas por clientes reclamando, entre outros, (i) multas pelo atraso na entrega de uni- Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e por outros Outras despesas
(1)
(132) de auditoria das demonstrações contábeis, desta forma, não foram revisadas por nossos auditores
dades imobiliárias; (ii) rescisões contratuais; (iii) cobrança de juros nos contratos firmados e credores extra concursais detentores de dívidas oriundas de honorários advocatícios, processo judi39
(10) (4.518) (8.664) independentes. 31. Aprovação das demonstrações financeiras - As demonstrações contábeis
(iv) ações com parceiros. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto vêm acompa- cial e administração judicial, mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia, totali- 27. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2020 foram apreciadas e sua divulgação foi autorinhando, juntamente com seus assessores legais, os processos que vêm sendo movidos individualDescrição
2020 2019 2020 2019 zada pela Administração em 24 de março de 2021. 32. Eventos subsequentes - Aumento de
Capital - Em 26/01/2021, o Conselho de Administração aprovou a proposta de aumento de capital
mente por cada adquirente que tenha recebido sua unidade adquirida em construção, em prazo su- zando um valor de R$ 38.084. Em 06/11/2020, o Conselho da Administração da Companhia homolo- Receitas financeiras
perior aos 180 dias previstos na Lei da Incorporação Imobiliária, requerendo as referidas gou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e Juros e atualização monetária
544
203 2.327 1.590 da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no montante de até R$ 55.119 mediante a
compensações, bem como indenização por danos morais e materiais, e determina provisões especí- integralizadas 1.861.113 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no Rendimentos com aplicações financeiras
268
216 emissão de até 43.401.048 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço
ficas para os mesmos, com base em análises individuais dos processos. A Companhia também acom- valor total de R$36.850, sendo: (i) 141.533 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, Outras receitas financeiras
- 1.012
473 de emissão de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos) por ação. O presente aumento de capital visa
panha os movimentos que ocorrem no setor em relação a esse assunto, de forma a reavaliar de forma subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de
544
203 3.607 2.279 reduzir o endividamento da Companhia e quitar débitos em aberto sem utilização de caixa, destinando-se ao pagamento de Dívida Corporativa para a Polo Capital e NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiconstante os impactos em suas operações e consequentes reflexos nas demonstrações contábeis. preferência, totalizando um valor de R$ 2.802.; e (ii) 1.719.580 ações ordinárias, todas nominativas Despesas financeiras
Todas as provisões contábeis necessárias para refletir os efeitos dessas demandas foram realizadas na e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelos credores cujos créditos foram habilitados no Encargos sobre contratos (Nota 14)
(26.529) (19.975) (30.908) (25.087) ros LTDA, à quitação de débitos com escritórios de advocacia e distrato vinculado a ação judicial, obcontabilidade. Para os processos em andamento que na opinião da administração e de seus assesso- quadro geral de credores da Companhia na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, confor- Baixa de encargos corporativos capitalizados (Nota 14)
(1.304) (6.100) (1.304) (6.191) servado o direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei
res legais possuem expectativa de perda classificada como possível, não foi constituída nenhuma me definido e aprovado no Plano de Recuperação Judicial, mediante a capitalização de seus créditos Encargos corporativos apropria dos (Nota 14)
(1.242)
985
- nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Créditos que serão
detidos contra a Companhia, ao preço de emissão de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) por Multas
provisão. Os montantes destes processos estão demonstrados abaixo:
(77) (170) (269) (739) capitalizados não foram abrangidos no plano de recuperação judicial da Companhia aprovado nos
Controladora
Consolidado ação, totalizando um valor de R$ 34.048. Em decorrência do Aumento de Capital, o capital social da Juros
(83) (128) (1.587) (2.079) autos do processo sob o número 1103236-83.2016.8.26.0100 que tramita perante a 2ª Vara de FalênDescrição
2020 2019 2020 2019 Companhia passou a ser de R$ 2.339.025 representado por 97.028.764 ações ordinárias, nominativas Descontos / Atualizações monetárias clientes
(72)
(1) (5.449) (23.804) cias e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Durante o período de
Trabalhistas
426
526 1.090 1.993 e sem valor nominal. (R$ 2.233.232 em 31/12/2019). O pagamento dos Créditos mediante emissão Outras despesas financeiras
(12) (130)
(83) (360) preferência foram subscritas 115.780 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nomiTributárias
28 1.851
395 2.565 de ações pela Companhia tem como objetivo reforçar a sua estrutura de capital e balanço, visando ao
(29.319) (25.519) (39.600) (58.260) nal, ao preço de emissão de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos) por ação, até 03/03/2021 (inCíveis
4.348 12.094 58.429 36.454 desenvolvimento, ampliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de capital (=) Resultado Financeiro
(28.775) (25.316) (35.993) (55.981) clusive), totalizando um valor de R$ 147 equivalente a 0,26676% da Subscrição Máxima, não tendo
Cíveis - indenizações, multas e outras perdas com clientes 13.436 10.914 81.831 102.166 mais sólida por meio da consequente diminuição de seu passivo sem a necessidade de desembolso 28. Outras receitas e (despesas) operacionais
Controladora
Consolidado sido subscritas 43.285.268 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito da Subscri18.238 25.385 141.745 143.178 de caixa. 22.2. Gastos com subscrição de ações - O valor de gastos com subscrição de capital, Outras receitas e (despesas) operacionais
2020 2019 2020 2019 ção Máxima (“Sobras”). No Período do Direito de Preferência, subscritores de 111.310 novas ações
sendo as comissões bancárias e serviços de consultoria financeira, jurídica e de mercado na subscri- Resultado com cessão de participação societária (i)
- (26.845)
- ordinárias de emissão da Companhia realizaram pedido de subscrição de eventuais sobras em seus
22. Patrimônio líquido - 22.1. Capital social
- (1.801)
- (1.801) respectivos boletins de subscrição. Desta forma, as Sobras poderão ser subscritas pelos acionistas da
Descrição
Quantidade de ações ção de ações realizado em exercícios anteriores totalizam R$ 37.855. 22.3. Ações subscritas a Alienação (baixa) de imobilizado
83 (4.554) (28.450) (25.212) Companhia que manifestaram interesse na reserva de sobras de ações. O preço de emissão por ação
Saldo em 31 de dezembro de 2018
445.394.921 cancelar - Conforme mencionado na nota explicativa 7, em março de 2019 o Banco Pan S.A. obteve Provisão para demandas judiciais (Nota 21)
os seus créditos no montante de R$ 18.145 convertidos na 3ª tranche de aumento de capital em Perdas estimadas
(4.037) (19.600) (8.151) (23.440) é de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos). A integralização das ações subscritas no âmbito das
Aumento de capital social em cumprimento
- (8.990) (18.026)
ao Plano de Recuperação Judicial - 3a Tranche
17.775.438 cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial. O Banco Pan interpôs perante o Tribunal de Justiça IPTU e condomínio unidades concluídas em estoque
Acordos
com
credores
Recuperação
Judicial
(67) (13.128) (129) (9.872) Sobras será feita à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição. Os acionistas que manido
Estado
de
São
Paulo
agravo
de
instrumento
contra
a
decisão
que
homologou
o
plano
de
recupeSaldo de ações antes do agrupamento de 12 de abril de 2019
463.170.359
- (45.781) (6.243) festaram interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição no Período do Direito de PreferênGrupamento de ações - 10 para 1
46.317.035 ração judicial da Projeto Residencial Marine Home Resort SPE Ltda. garantidora das cédulas de crédi- Impairment imóveis
- (3.156)
- cia, terão o prazo de 5 dias úteis contados da presente data para o exercício do direito à subscrição das
tos emitidas pela Inpar Projeto 45 SPE Ltda., recurso autuado sob o nº 2010112-33.2019.8.26.0000. Perdas com terreno (nota 7)
Aumento de capital social em cumprimento ao
10.414
- 10.414
- Sobras, iniciando-se em 11/03/2021 (inclusive) e encerrando-se em 17/03/2021 (inclusive).
Plano de Recuperação Judicial - 4a Tranche
255.001 Tendo em vista o acordo firmado entre a Companhia e a NPL Brasil Gestão de ativos financeiros, que Acordos de dívidas com partes relacionadas (nota 19)
Acordo
debêntures
2ª
emissão
(nota
14)
5.543
5.543
adquiriu
os
créditos
detidos
pelo
Banco
Pan,
foi
reconhecido
a
redução
ao
Patrimônio
Líquido
do
Saldo em 31 de dezembro de 2019
46.572.036
Conselho de Administração
8.835
- 8.835
Aumento de capital social destinado a quitação parcial do DIP
13.857.776 montante de R$ 18.145 referente ao futuro cancelamento de 916.407 ações convertidas em nome do Cessão de créditos dívida Banco Pan S.A. (Nota 7)
Execução
da
garantia
fiduciária
Debêntures
(2.673)
Banco Pan, conforme 3ª tranche de pagamento prevista no plano de recuperação judicial, as quais
Aumento de capital social destinado a quitação
Diretoria
(1.039) (101) (797) (1.945)
do DIP e pagamento de credores extra concursais
34.737.839 estão depositadas perante o banco escriturador das ações. 22.4. Política de dividendos - Segundo Outras receitas e (despesas) operacionais
Contador
19.732 (39.184) (97.507) (89.212)
Aumento de capital social em cumprimento ao
disposição estatutária da Companhia, do lucro líquido do exercício 5% serão destinados para reserva
Samuel Severo da Silva
Plano de Recuperação Judicial - 5a Tranche
1.861.113 legal, limitada a 20% do capital social integralizado e dividendos mínimos de 25% sobre o lucro lí- (i) Conforme mencionado na nota explicativa 6 em 30 de setembro de 2020 foi realizada a cessão de
CRC 1SP 267.857/O-0
Saldo em 31 de dezembro de 2020
97.028.764 quido. 23. Prejuízo por ação - O cálculo básico de prejuízo por ação é feito por meio da divisão do quotas da Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda.
Parecer do Conselho Fiscal
Em continuidade ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, em 08/03/2019, prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade
o Conselho de Administração deliberou homologar o Aumento de Capital aprovado em 13/12/2018, média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período. O prejuízo por ação é calculado Os membros do Conselho Fiscal da Viver Incorporadora e Construtora S.A. abaixo assinados, no exercício de suas atribuições e responsabilidades estatutárias e legais, conforme previsto nos incisos II e VII, do
o qual, parcialmente subscrito, totalizou um aumento no montante de R$ 35.196, com a consequen- por meio da divisão do prejuízo do exercício atribuído aos detentores de ações ordinárias da contro- artigo 163 da Lei 6.404/76: (i) Procederam ao exame e análise do Relatório dos auditores independentes (Baker Tilly) sobre as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício
te emissão de 17.775.438 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo ladora pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com parecer favorável. (ii) Por fim, entendem que o Relatório dos auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas
preço de emissão de R$ 1,98 (Um Real e noventa e oito centavos) por ação. Dessa forma, a cifra do quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.
São Paulo, 23 de março de 2021.
capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.228.183, representado por 463.170.359 ações ordi- ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias. As tabelas a seguir apresentam os dados de
nárias, nominativas e sem valor nominal. Em 12/04/2019, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou resultado e ações utilizados no cálculo da média ponderada de ações ordinárias em circulação:
Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães
Alenir de Oliveira Romanello
Rafael José da Costa
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Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demons- novembro de 2017, homologado pelo juiz em 13 de dezembro de 2017 e cumprido o prazo de demais ritos do processo de recuperação judicial no período subsequente confor- A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras
trações financeiras individuais e consolidadas da Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), identificadas como controladora e consoli- me previsto na Lei nº 11.101/2005, detalhados na referida nota explicativa. Em 10 de dezembro de 2019, o Tribunal da Justiça de São Paulo (“TJSP”), por maioria dos votos, individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e, portanto, não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
dado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das entendeu pela manutenção da forma de pagamento dos credores via emissão de ações da Companhia. Em resumo, o TJSP entendeu que: (i) a forma de pagamento não viola os com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse remutações 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 princípios constitucionais; (ii) a ampla maioria de credores aprovou o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Viver em assembleia geral de credores; e, (iii) já ocorreu o cumpri- latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
políticas contábeis e outras informações significativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais elaboradas de acordo com as práticas contábeis mento substancial do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Viver. O PRJ da Companhia tem como premissa econômica, dentre outras, a capitalização dos créditos concursais, 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
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Em nossa opinião, as por meio de emissão de novas ações da Companhia. Consideramos esse assunto significativo para a auditoria em decorrência dos impactos relacionados a regularização de sua temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A admidemonstrações financeiras individuais acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual da Viver situação econômica e financeira e determinação relevante quanto a sua continuidade operacional. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos nistração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais para de auditoria, dentre outros, incluíram o acompanhamento do Plano de Recuperação Judicial homologado pelo juiz a fim de compreender os impactos nas demonstrações finan- adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos cono exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de ceiras da Companhia; a participação em reuniões periódicas com a Administração da Companhia para acompanhamento dos assuntos e sua evolução; o acompanhamento da troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
Valores Mobiliários (CVM). Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com movimentação de valores do Quadro Geral de Credores elaborado pelo Administrador Judicial com as demonstrações financeiras; e, a avaliação quanto a preparação e divulga- fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores ção efetuadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em relação às regras aplicáveis. Tomando por base as evidências obtidas, por intermédio dos principais operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras,
Mobiliários (CVM): Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos adequados os registros contábeis e as divulgações das informações quanto ao Plano de Recuperação Judicial nas 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 encerramenpatrimonial e financeira consolidada da Viver Incorporadora e Construtora S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2020, o desempenho consolidado de suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Recuperabilidade dos ativos (“impairment”) – imóveis a comercializar, contas a receber e to das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonsoperações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de partes relacionadas (Notas Explicativas nºs 6, 7 e 19 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas): A Companhia e suas controladas possuem um trações financeiras individuais e consolidadas. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos
relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Base para opinião: Nossa au- volume significativo de imóveis a comercializar em diferentes fases de desenvolvimento (terrenos, imóveis em construção e imóveis concluídos), contas a receber decorrentes objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independenditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção das vendas de unidades imobiliárias e saldos de transações com partes relacionadas, e que são controlados diretamente pela Companhia ou por meio de sociedades controladas temente 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
m
a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia ou coligadas. Qualquer mudança nas condições de mercado pode impactar o valor dos estoques imobiliários, o valor dos saldos das transações com partes relacionadas e o valor a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes
m
m
m
m
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 Fede- das contas a receber nas demonstrações financeiras e, como consequência, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu
m
m
m
m
m
m
m
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro- esse assunto: Para os imóveis a comercializar, com base em amostragem, analisamos a documentação e as premissas que suportam a decisão da Companhia quanto ao valor
priada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 às de- realizável desses ativos, incluindo a comparação do valor de realização de ativos semelhantes para os imóveis a comercializar concluídos e em construção, e para os terrenos as
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
monstrações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia apresenta prejuízos acumulados de R$ 2.510.313 mil, tendo incorrido em prejuízo de R$ análises de viabilidade e/ou valor de mercado comparativo. Para as contas a receber, avaliamos a razoabilidade dos critérios e premissas utilizadas pela Companhia para o seu
180.781 mil na controladora e de R$ 181.244 mil no consolidado em 2020 (prejuízo de R$ 220.512 mil na controladora e R$ 220.334 mil no consolidado em 2019), além de registro e para o cálculo de sua recuperabilidade, comparamos com o histórico de perdas e avaliamos a suficiência das provisões reconhecidas. Para os saldos de transações com
m m
m
m
apresentar patrimônio líquido a descoberto de R$ 227.288 mil e capital circulante líquido negativo consolidado de R$ 243.727 mil. Ainda que o Plano de Recuperação Judicial partes relacionadas, por meio de amostragem efetuamos procedimentos de confirmação com terceiros e analisamos as respostas obtidas, bem como avaliamos os documentos
m
m
da Companhia tenha sido aprovado, existem certos eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na referida nota explicativa, que indicam a existência de suporte dos valores desembolsados e eventuais garantias. Adicionalmente, avaliamos a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia. Tomando por base as evidências
m
m
m
m
m
incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém modificação em relação obtidas, por intermédio dos principais procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que, no tocante à sua recuperabilidade, os saldos de imóveis a comercializar
m
m
m
m
m
a esse assunto. Realização de ativo - Imóveis a comercializar – Terreno Chácara Europa: Conforme descrito na nota explicativa n. 7, a Companhia possui a propriedade (salvo o mencionado no parágrafo retro “Realização de ativo - Imóveis a comercializar – Terreno Chácara Europa”), contas a receber e de transações com partes relacionadas,
m
m
m
m
m
m
m
do imóvel Terreno Chácara Europa, que está registrado em 31 de dezembro de 2020 no grupo de imóveis a comercializar no ativo não circulante pelo montante de R$ 45.536 mil, registrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, bem como as suas respectivas divulgações, estão representados de forma aceitável. Prom
m
m
m
m
líquido de provisão para a realização de ativos (impairment). Em 02 de dezembro de 2020, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Paulo lavrou visões e passivos contingentes – fiscais, trabalhistas e cíveis (Nota Explicativa nº 21 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas): A mensuração,
m
m
m
m
Auto de Infração, sem penalidade, pelo qual se determinou a suspensão de qualquer obra ou intervenção no referido terreno, até a apresentação do laudo de fauna. Este laudo reconhecimento e divulgação das provisões e passivos contingentes requer julgamento profissional da administração da Companhia. A classificação de riscos de tais processos
m
m
foi apresentado em 03 de dezembro de 2020, ocasião na qual a Companhia requereu, também, a revisão da referida suspensão, que ainda se encontra pendente de deliberação. envolve julgamentos significativos que podem resultar em impactos relevantes sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, inm
m
m
m
m m
m
Diante disso, a Companhia cessou momentaneamente as atividades na área até que seja deliberado a respeito do seu requerimento de revisão da suspensão. Em paralelo ao cluindo as suas divulgações, bem como o valor dos investimentos registrados pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora. Devido
m
m
m
fato, foi retomado um antigo procedimento de tombamento provisório da área de parte do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação e mensuração das Provisões e Passivos Contingentes consideramos esse assunto significativo para a nossa
m
m
m
m
Cidade de São Paulo - Conpresp, o qual está pendente de análise da Procuradoria do Município de São Paulo, para averiguação se não afronta as decisões judiciais anteriormen- auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Avaliamos o desenho, a implementação e, com base em amostragem, a efetividade operacional dos principais m
m
m
m
te já proferidas em favor da Companhia. Em decorrência das incertezas retro descritas, não nos foi possível concluir sobre o valor e a forma de realização do ativo. Nossa opinião controles internos relacionados à identificação, avaliação, mensuração e divulgação das Provisões e Passivos Contingentes. Adicionalmente, solicitamos e analisamos as cartasm
m
m m
m
não contém modificação em relação a esse assunto. Ênfase: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo -respostas de confirmação dos consultores internos e externos da Companhia e avaliamos a suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, a
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil registradas na CVM, e as demonstrações financeiras consolidadas razoabilidade dos critérios e premissas utilizados na metodologia de mensuração dos valores provisionados e/ou divulgados, considerando ainda a avaliação dos assessores
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação jurídicos internos e externos da Companhia, bem como determinados dados e informações históricas. Avaliamos também a adequação das divulgações em notas explicativas m
m m m
m m m
imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela Companhia, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra efetuadas pela Companhia. Tomando por base as evidências que foram obtidas, por intermédio dos principais procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que os
m m
m
m
m
e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, segue o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/ saldos das Provisões e Passivos Contingentes registrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, bem como suas respectivas divulgações, esm
m
m
m m
m
SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais tão representados de forma aceitável. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) rem m
m
m
m
m
m
m
m
assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados ferentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 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 m
mm
m m
m
m
m
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Recuperação judicial (Nota Explicativa nº 1): Conforme descrito na 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
m
m
m
m
Nota Explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia está em processo de recuperação judicial desde 28 de setembro de 2016 quando o acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elabojuiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido juntamente com outras socie- radas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
dades integrantes do grupo societário. A Companhia obteve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) na Assembleia Geral de Credores (“AGC”) realizada em 29 de consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores:
20. Obrigações tributárias e trabalhistas

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
318
600
519
652
3.900
3.900
4.218
600
4.419
652
Parcelamento - Lei nº 11.941/09
916
1.109
Parcelamentos tributários
2.026
2.147
6.954
7.643
Parcelamento - Lei nº 12.996/14
199
215
Parcelamento PERT - Lei nº 13.496/17
- 23.987
24.337
Tributos correntes (ii)
128
41
1.840
1.698
IPTU a pagar (iii)
- 20.189
18.735
IRPJ e CSLL diferidos
1.020
4.003
PIS e COFINS diferidos
1.167
5.095
2.154
2.188 56.272 62.835
6.372
2.788 60.691 63.487
Circulante
(5.101) (1.204) (33.528) (27.169)
Não circulante
1.271
1.584 27.163
36.318
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 2.18(a), em 31/12/2020, foi constituída provisão
para remuneração variável - Bônus para os empregados e administradores; (ii) Os tributos correntes incluem parcelas vencidas, acrescidos de juros e multa, no montante de R$ 254 (31/12/2019:
R$ 159), para os quais a administração planeja ingressar em processo de parcelamento; (iii) A
Companhia possui débitos de IPTU de terrenos no montante de R$ 16.579 e de unidades concluídas em estoque no montante de R$ 3.610. Os montantes a longo prazo têm a seguinte
composição, por ano de vencimento:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
2021
563
12.693
2022
650
563
6.511
4.489
2023
447
458
4.326
4.152
A partir de 2024
174
- 16.326
14.984
1.271
1.584 27.163
36.318
No PERT foi possível migrar parcelamentos já existentes, além da possibilidade de parcelar demais
débitos vencidos até 30/04/2017. A consolidação dos débitos da RFB e PGFN ocorreram durante o
ano de 2018 da adesão ao PERT. O parcelamento será amortizado conforme tabela a seguir:
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2.649
2021
3.684
2.486
2022
2.578
2.453
2023
2.553
2.429
A partir de 2024
15.172
14.320
23.987
24.337
A Companhia ainda está discutindo junto a PGFN com relação a utilização da compensação de Prejuízo Fiscais e Base de Cálculo Negativas de Contribuição Social pela controladora, pois a Portaria PGFN
nº 1.207/2017 prevê somente a compensação de créditos próprios, sendo que por esse motivo foi
impetrado o MS (Mandado de Segurança) nº 5002232-78.2018.4.03.6100, em trâmite perante a 12ª
Vara da Justiça Federal de São Paulo. (a) Imposto de renda e Contribuição Social diferidos e
PIS e COFINS diferidos: O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS diferidos, são
registrados para refletir os efeitos fiscais futuros decorrente de diferenças temporárias entre a base
fiscal, determinada pelo recebimento (regime de caixa) - Instrução Normativa SRF no 84/79, e a base
contábil do lucro imobiliário, apurado com base nos critérios da Nota 2.21.
Consolidado
Descrição
2020
2019
No início do exercício
4.003
4.864
Ajustes
(1.615)
67
Despesas (receitas) no resultado
(1.368)
(928)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.020
4.003
PIS e COFINS diferidos
1.167
5.095
Tributos diferidos
2.187
9.098
Em decorrência dos créditos e obrigações tributárias como antes mencionados, foram contabilizados
os correspondentes efeitos tributários (imposto de renda e contribuição social diferidos), como a seguir indicados: (i) Créditos a compensar - lucro real: Os prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros não possuem prazos
prescricionais, sendo sua compensação limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em cada período-base futuro. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto possuem estoque de
prejuízos fiscais a compensar e obrigações a tributar a seguir demonstrados:
Controladora
Consolidado
Descrição
2020
2019
2020
2019
Créditos a compensar - lucro real (i)
Prejuízos fiscais a serem compensados com
lucros tributáveis futuros
1.162.296 1.129.550 1.447.911 1.369.811
Base de cálculo negativa da contribuição social
a serem compensadas com lucros tributáveis
1.312.328 1.279.583 1.609.314 1.529.888
futuros
Todavia considerando o atual contexto das operações da Controladora, que se constitui, substancialmente, na participação em outras sociedades, nos termos do CPC 32 - “Tributos sobre o Lucro”, não foi
constituído crédito tributário sobre: (i) a totalidade do saldo acumulado de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativa da contribuição social; e (ii) sobre o saldo de despesas não dedutíveis temporariamente na determinação do lucro tributável. O imposto de renda diferido sobre tais créditos foi
constituído no limite do passivo relacionado com as parcelas a tributar sobre a diferença entre o lucro
nas atividades imobiliárias tributado pelo regime de caixa e o valor registrado pelo regime de competência, sendo assim anulado seus efeitos nas contas patrimoniais. (ii) Obrigações a tributar lucro real, presumido e RET: Estão representados pelo imposto de renda e a contribuição social
sobre a diferença entre a receita de incorporação imobiliária apropriada pelo regime de competência
e aquela submetida à tributação, obedecendo ao regime de caixa. A tributação da diferença entre o
lucro auferido pelo regime de caixa e aquele apurado de acordo com o regime de competência, ocorre em sintonia com a expectativa de realização do contas a receber, como a seguir apresentado:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Em um ano
324
440
Acima de um ano
696
3.563
1.020
4.003
(iii) PIS e COFINS diferidos: A tributação da diferença entre o lucro auferido pelo regime de caixa e
aquele apurado de acordo com o regime de competência, ocorre em sintonia com a expectativa de
realização do contas a receber, como a seguir apresentado:
Consolidado
Descrição
2020
2019
Em um ano
375
762
Acima de um ano
792
4.333
1.167
5.095
Descrição
Encargos trabalhistas
Remuneração variável - Bônus (i)

Exercício de opções na B3 será
automático no próximo mês

A

part r de ma o a B3
va automat zar o
comando do exerc c o de opções que atua mente só pode ser rea zado
de forma manua pe o nvest dor “A mp antação do
Exerc c o Automát co de
Opções tem a ntenção de
aprox mar a bo sa do Bras a nda ma s das prát cas
nternac ona s m t gando
r scos operac ona s e dando
esca a à negoc ação de opções” exp cou a B3
As opções são contratos
em que o nvest dor negoc a o d re to de comprar ou
vender um at vo por um
va or defin do prev amente
Já o Exerc c o de Opções é
o comando que o t tu ar da
opção rea za para exercer
esse d re to Como é fe to
ho e de forma manua se
o nvest dor não der o comando para exercer a opção de xa de rea zar o seu
d re to que pode ser a venda ou a compra da ação peo preço pré-determ nado

(preço de exerc c o)
A B3 d sse que o pro eto
que vem sendo a nhado com
o mercado desde 2018 e á
cumpr u as etapas de aprovação dos regu adores e a
abertura das sér es de opções
com as novas caracter st cas
“A mp ementação do Exerc c o Automát co a ém de
mu to re evante é também
mu to esperada pe o mercado Ho e apenas cerca de
0 3% das opções dentro do
d nhe ro não são exerc das
por esse mot vo entendemos
que a mudança fac tará o d a
a d a dos c entes trazendo
a nda ma s ag dade na negoc ação” pontua Mar o Pahares d retor de Produtos de
Equ t es da B3
A forma de negoc ação
das opções não sofre nenhuma a teração em re ação
ao prat cado atua mente
Mas há uma mudança no
d a de venc mento da operação E a passará a ocorrer
na terce ra sexta-fe ra do
mês e não ma s na terce ra

segunda-fe ra E o ú t mo
d a da negoc ação passará a
co nc d r com o venc mento ou se a não um d a antes como acontece ho e
Exerc c o manua
Quem prefer r poderá
no d a do venc mento fazer
o comando do exerc c o de
opções (tanto amer canas
quanto europe as) de forma manua durante a sessão
de negoc ação Porém caso
nenhuma so c tação se a
fe ta o exerc c o va ocorrer
de forma automát ca no d a
do venc mento após a sessão de negoc ação e baseado no preço de fechamento
da ação no mercado à v sta
Va e ressa tar que só haverá exerc c o automát co quando as opções est verem pe o
menos R$ 0 01 (um centavo)
dentro do d nhe ro em re ação ao preço de fechamento do at vo-ob eto ou a nda
caso o nvest dor so c te o
exerc c o para as opções fora
do d nhe ro v a comando de
Contra Exerc c o

Terminal da Vale no RJ é multado
em mais de R$ 1 milhão

A

prefe tura de Mangarat ba c dade da
Costa Verde F um nense do R o de Jane ro
nterd tou na manhã desta
qu nta-fe ra o Term na da
I ha de Gua ba pertencente a Va e A prefe tura d sse
que a m neradora descumpr u a eg s ação amb enta
O va or da mu ta u trapassa
R$ 1 m hão
A ust ficat va apresentada pe a prefe tura é que
o term na vem operando
sem cença mot vo pe o
qua sofreu nesta qu nta-fe ra nova pun ção por parte
da Secretar a de Me o Amb ente
“A ú t ma cença obt da pe a Va e fo a L cença
de Operação Inea LO nº
IN001318 (fl 23 a 25) em t da em 1º de fevere ro de
2010 e com va dade até 28
de dezembro de 2011 Ou
se a a empresa opera há
quase 10 anos sem respa do
ega na eg s ação amb enta
v gente” nformou a prefe -

tura Em nota postada em
seu s te a m neradora nformou que recebeu na manhã
desta qu nta-fe ra not ficação
da Prefe tura Mun c pa de
Mangarat ba R o de Jane ro
que determ nou a suspensão
temporár a das at v dades
portuár as no Term na da
I ha Gua ba (TIG)
“No pr me ro tr mestre
de 2021 o TIG que cont nua operando com suas
at v dades de descarga e
manuse o teve uma méd a
d ár a de embarque de cerca
de 60 m tone adas A Va e
reforça que possu as cenças necessár as para a reguar operação do term na
em t das pe as autor dades
competentes e nesse sent do rá adotar todas as med das cab ve s para garant r
a manutenção das suas at v dades no term na ”
O term na é responsáve
por exportar 40 m hões tone adas de m nér o de ferro por ano que chegam de
trem e são evados de nav o

ao Porto de Sepet ba “Para
operar a Va e se ut za de
uma Carta Inea de 31 de ane ro de 2019 sto é em t da há ma s de 2 anos Mas
não pode uma carta produz r ma s efe tos que a cença sob pena de abr r per gos ss mo precedente para
a empresa Va e para daqu a
ma s uma década cont nuar
se va endo de uma s mp es
carta dec aratór a Isso é um
me o de bur ar a eg s ação
amb enta que a obr ga a ter
cença e não carta” d sse
em nota o prefe to A an
Costa
O secretár o de Me o
Amb ente Antôn o Marcos
Barreto d sse que a Va e á
responde a 6 processos adm n strat vos unto à prefe tura de Mangarat ba No
tota o va or das mu tas á
chega perto de R$ 100 m hões “Desde 2019 a Vae vem sendo autuada No
tota o va or das mu tas á
chega perto de R$ 100 m hões
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O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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