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STF suspende 
Telegram e
fixa multa de
R$ 100 mil/dia

O ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou a suspensão 
completa e integral do funciona-
mento das atividades do Telegram 
no Brasil até que o aplicativo de 
mensagens cumpra decisões judi-
ciais. Segundo o ministro, o apli-
cativo ignora a Justiça brasileira e 
despreza a legislação nacional, ao 
não atender comandos judiciais. 
A conduta de não se submeter a 
diretrizes governamentais a partir 
de princípios que regem a sua po-
lítica de privacidade resultou em 
sanções em pelo menos 11 países, 
além do Brasil, segundo o STF.

A determinação foi tomada nos 
autos da Petição (PET) 9935, que 
envolve Allan dos Santos, por so-
licitação da Polícia Federal (PF). 
Em sua decisão, o ministro cita 
descumprimento a reiteradas de-
cisões do STF envolvendo as con-
tas de Santos e o não atendimento 
ao convite feito pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para coibir 
a disseminação de notícias fraudu-
lentas (fake news).

As empresas Apple e Google 
no Brasil foram intimadas para 
que insiram obstáculos tecnológi-
cos capazes de inviabilizar a utili-
zação do Telegram pelos usuários 
dos sistemas IOS e Android e re-
tirem o aplicativo Telegram das 
lojas Apple Store e Google Play 
Store. O mesmo deve se dar com 
relação às empresas que adminis-
tram serviços de acesso a backbo-
nes no Brasil, aos provedores de 
serviço de internet e às empresas 
que administram serviço telefôni-
co móvel e fixo.

Taxa de 
desemprego 
melhora, mas
o salário, ó...

A taxa de desocupação caiu pa-
ra 11,2% no trimestre encerrado 
em janeiro, recuo de 0,9 ponto 
percentual na comparação com 
o trimestre anterior, encerrado 
em outubro. É a menor taxa para 
o período desde 2016, apesar de 
ainda muito acima dos 9,6% regis-
trados há seis anos. Os dados são 
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) do IBGE.

A população desocupada so-
mou 12 milhões de pessoas, que-
da de 6,6% na comparação com o 
trimestre anterior, o que represen-
ta uma redução de 858 mil pesso-
as. No confronto com o mesmo 
período do ano anterior, a queda 
no percentual de desocupados é 
de 18,3%, o que representa 2,7 
milhões de pessoas a menos em 
busca de trabalho.

Em comparação com o início 
do ano passado, isto é, antes da 
imunização contra a Covid-19, a 
entrada de 2022 trouxe ampliação 
do número total de ocupados de 
9,4%, um ritmo que vem se man-
tendo desde meados de 2021, com 
fracos indícios de acomodação. Is-
so representa 8,2 milhões a mais de 
pessoas de volta ao emprego, des-
taca o Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi).

O rendimento pressionado, po-
rém, preocupa o economista-chefe 
do Banco Original, Marco Caruso. 
“Apesar do avanço das classes que 
ganham em média mais do que os 
informais, o rendimento médio re-
al habitual de todos os trabalhos 
ainda segue pressionado, e conti-
nua a apresentar queda na compa-
ração com trimestre imediatamen-
te anterior (-1,1% t/t)”, escreve 
Caruso em análise. As projeções 
iniciais do Banco consideram de-
semprego médio de 11,3% para 
2022. Página 3

GUERRA NA 
UCRÂNIA E AS 
GRANDES MARCAS

Colocar o ESG como  
critério na hora  

de estabelecer 
 relações.

Por Glaucia Vieira,
página 2

Governo faz preço do combustível 
ficar 3x acima do custo de produção

Associação questiona possível 
informação sigilosa de Silva e Luna

Valor subiu mais que variação do dólar e do barril

A Petrobras apresentou em 
2021 um custo médio 
de extração de petróleo 

e produção de derivado de R$ 
114,89 por barril. Mas vendeu esse 
produto no mercado interno por 
um valor três vezes e meia maior, 
R$ 416,40 o barril, garantindo, as-
sim, lucro de R$ 301,51 por cada 
barril comercializado no país no 
ano passado. Os cálculos são do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômico (Dieese/subseção FUP), 
com base nas informações dos re-
latórios de desempenho financeiro 
da Petrobras de 2019, 2020 e 2021.

Conforme os cálculos, por trás 
da diferença entre custo de pro-
dução e valor de venda doméstica 

está a política de preço de parida-
de de importação (PPI) pratica-
da pela direção da Petrobras por 
orientação do Governo Temer e 
mantida pelo Governo Bolsona-
ro. A PPI leva em consideração o 
preço internacional do derivado, 
variação cambial e despesas com 
importação e desconsidera custos 
internos de produção.

Na composição dos custos, 
entram as participações governa-
mentais (royalties e participações 
especiais) e todos os custos ope-
racionais (na extração do petróleo 
e refino). Os dados mostram que 
o valor de venda doméstica de de-
rivados praticado pela gestão da 
Petrobras em 2021 (R$ 416,40/
barril) foi 63% acima do realiza-

do em 2020 (R$ 254,40/barril), ao 
mesmo tempo em que o custo de 
extração e refino, em reais, caiu.

Segundo as análises, o valor 
médio do barril de derivado co-
mercializado pela Petrobras no 
país cresceu 40,7%, entre 2019 
a 2021, acima das variações do 
câmbio (36,7%) e do barril do 
óleo no mercado internacional 
(10%). Enquanto isso, no mesmo 
período, a empresa teve redução 
de custos de extração, em to-
das as alternativas apresentadas 
pela estatal em seus relatórios 
financeiros (terra, pós sal, pré-
-sal, com ou sem participações 
governamentais e com ou sem 
afretamento). Mais Petrobras na 
páginas 9 e 10

Presidente da Petrobras teria falado com ministra

A Associação dos Enge-
nheiros da Petrobrás 
(Aepet) questionou pu-

blicamente a direção da estatal a 
respeito de informação que seria 
sigilosa divulgada pela ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, após 
mensagem que a ministra diz ter 
recebido do presidente da Petro-
bras, general Silva e Luna.

Segundo a Aepet, na manhã do 
dia 4 do mês passado, Tereza Cristina 
anunciou a venda da UFN-III (Uni-
dade de Fertilizantes Nitrogenados) 
da Petrobras em Três Lagoas. A mi-
nistra declarou: “Recebi uma mensa-
gem do presidente da Petrobras fa-
lando sobre a conclusão da compra 

da UFN-III para a Acron”.
Entretanto, a Petrobras anun-

ciou somente em 21 de fevereiro 
que iniciava a fase não vinculante 
para venda da UFN-III. “Interna-
mente, a Sistemática de Desinves-
timentos da companhia determina 
que a fase não vinculante significa 
informações classificadas como 
confidenciais, ou seja, informa-
ções sensíveis disponíveis apenas 
para um grupo de interesse. A 
classificação da informação só po-
deria ser alterada quando aprova-
do pelo Conselho de Administra-
ção da Petrobras”, relata a Aepet.

Desde fevereiro de 2020, po-
rém, a venda da UFN-III não foi 

pautada ou submetida ao CA da 
Petrobras, “logo, todas as infor-
mações sobre a venda continuam 
como confidenciais, e a fase con-
tinua no status de fase não vincu-
lante”. O presidente da Petrobras 
teria, então, quebrado uma regra 
de confidencialidade.

A estatal só divulgou a nota à 
imprensa sobre o “acordo pa-
ra as minutas contratuais para a 
venda de 100% de sua Unidade 
de Fertilizantes Nitrogenados III 
(UFN-III) (…) com o grupo rus-
so Acron” às 16:28:27 de 2 de fe-
vereiro, após questionamento da 
imprensa sobre a declaração da 
ministra.

Arquivo/ABr
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Muita gente con-
funde ‘produto  
ilegal’, como  
drogas, com  

‘importação ilegal’

Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022

A concorrência desleal no e-commerce internacional

Reputação ou lucro: o que guerra na Ucrânia ensina às grandes marcas?

Por Fernando 
Valente Pimentel

O aumento das 
compras pela in-
ternet, tanto no 

comércio b2b quanto nas 
vendas diretas ao consu-
midor, que já era uma ten-
dência crescente até 2019, 
acentuou-se sobremaneira 
na pandemia. O e-commer-
ce mostrou ser um eficiente 
canal para atender os con-
sumidores no período de 
isolamento social e fecha-
mento das lojas. Porém, ao 
mesmo tempo, essa forma 
de transação comercial ge-
ra mudanças e desafios sob 
os mais diferentes aspectos, 
como questões tributárias e 
de controle aduaneiro. Tem 
possibilitado, por exemplo, 
a importação ilegal de nu-
merosos produtos, criando 
condições desiguais e des-
leais de concorrência, da-
nosas à indústria e ao varejo 
do Brasil.

Obviamente, o ingres-
so de itens estrangeiros no 
mercado interno, mesmo 
quando comprados de mo-
do direto pela web de um 

fornecedor de outro país, 
entregue pelos Correios ou 
quaisquer serviços de re-
messa expressa, também 
deve obedecer à legislação 
brasileira. O desrespeito às 
regras legais pode levar a 
multas e até mesmo a san-
ções mais graves ao com-
prador, se a lei for cumpri-
da.

Muita gente parece con-
fundir “produto ilegal”, 
como drogas ilícitas e me-
dicamentos não aprovados 
pela Anvisa, com “impor-
tação ilegal”. No primeiro 
caso, trata-se de itens que 
sequer poderiam ser adqui-
ridos, sob qualquer forma 
de comércio. O segundo 
refere-se à importação de 
bens ou mercadorias sem 
o pagamento dos tributos 
devidos. Há consumidores 
que imaginam não estar 
desrespeitando as leis pelo 
fato de comprar algo cujo 
uso é legal. Por ignorarem 
as normas, ou desconhecê-
-las, acabam violando a le-
gislação.

O problema agrava-se. 
Segundo a pesquisa Seize 
Cross-Border Opportuni-

ties, realizada pela Forres-
ter, empresa norte-ameri-
cana que presta consultoria 
sobre os impactos e o po-
tencial da tecnologia, 82% 
dos consumidores em todo 
o mundo já compraram em 
sites de outros países. A 
América Latina é uma das 
líderes dentre os comprado-
res, com 83% da população 
reportando já ter adquirido 
bens internacionais pela 
web. A China é a campeã 
nesse comércio. Em 2019, 
suas vendas para outras na-
ções contabilizaram US$ 
1,8 trilhão, mais do que a 
soma de todo o mercado 
norte-americano e europeu. 
Estima-se que o país asiáti-
co já tenha superado o pata-
mar de US$ 2,5 trilhões de 
vendas depois da eclosão da 
Covid-19.

É preciso deixar claro 
que, sob o aspecto legal e 
tributário, os consumido-
res têm o direito de adquirir 
tudo o que desejarem pela 
web, desde que o produto 
seja permitido no Brasil e 
que recolham os tributos 
federais, estaduais e muni-
cipais devidos, respeitando 

as taxas e alíquotas referen-
tes a cada item. Também 
é ilegal fazer compras em 
sites internacionais como 
pessoa física para revender 
no comércio nacional sem 
a emissão de notas fiscais e 
o devido recolhimento de 
impostos. Nesses casos, ca-
be lembrar que a importa-
ção legal deve ser feita com 
os produtos passando pela 
alfândega e com o recolhi-
mento de tributos e taxas.

Outro relevante aspecto 

do e-commerce é que hoje 
ele ocorre sem transparên-
cia. Não existem dados ou 
estatísticas para identificar 
os valores, quantidades e 
produtos transacionados. 
Nem mesmo de manei-
ra agregada. No comércio 
tradicional, era comum, até 
novembro de 2021, a divul-
gação, por parte da Receita 
Federal do Brasil, de dados 
que permitiam ao público 

geral acompanhar e moni-
torar os movimentos desse 
comércio de modo deta-
lhado. Desde dezembro de 
2021, porém, o órgão en-
cerrou a divulgação dessas 
informações.

Atualmente, estamos 
buscando uma solução 
conjunta com todos os or-
ganismos de governo en-
volvidos, para viabilizar o 
retorno da divulgação de 
dados relevantes. No to-
cante aos números do e-
-commerce cross-border, as 
discussões ainda estão em 
estágio anterior, mas neces-
sitamos acelerar o processo. 
Isso permitirá que a socie-
dade civil entenda a dinâmi-
ca de mercado e proponha 
políticas públicas para que o 
comércio internacional seja 
benéfico ao País.

O problema é grave e 
crescente. É urgente estabe-
lecer medidas eficazes para 
coibir a importação ilegal 
de pessoas físicas e jurídi-
cas pela web. Urge fiscalizar 
de modo mais assertivo e 
até mesmo realizar campa-
nhas educativas de cons-
cientização sobre o caráter 

ilícito do procedimento. A 
repressão desse deletério e-
-commerce também impõe 
investimentos em tecnolo-
gia e inteligência.

É inconcebível que a in-
ternet continue sendo usa-
da como canal de concor-
rência ímproba e desleal 
contra a indústria e o varejo 
brasileiros, afetando a cria-
ção de empregos tão im-
portantes neste momento 
de retomada da economia. 
Considerando o tamanho 
de nosso mercado consu-
midor, é imenso o volume 
de sonegação fiscal. Pre-
cisamos inibir essa prática 
tão corrosiva para o País. 
Importação ilegal é injus-
ta, sobrecarrega os que pa-
gam impostos corretamen-
te, prejudica as empresas 
aderentes ao compliance e 
diminui o poder de investi-
mento do Estado, que per-
de arrecadação, reduzindo 
sua capacidade de atender 
bem a sociedade.

Fernando Valente Pimentel é o 

presidente da Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção 

(Abit).

Por Glaucia Vieira

Uma guerra sem-
pre deixa suas 
marcas na his-

tória. Mas também serve 
como um ensinamento 
acerca das nossas ações. 
Os confrontos vividos na 
Ucrânia já começaram a re-
fletir economicamente pelo 
mundo e, pela primeira vez, 
estamos vivenciando um 
posicionamento contrário à 
Rússia, partindo de grandes 
empresas – decisão que nos 
leva à reflexão sobre o peso 
da reputação e o lucro nas 
ações organizacionais.

Desde o início do confli-
to, a Rússia vem sofrendo 
sanções econômicas de di-
versos países, na tentativa 
de frear o confronto que 
já dura mais tempo que o 
esperado e, sem nenhuma 
resolução. O que, a princí-
pio, se tratava de medidas 
geopolíticas, ganhou um 
novo destaque com o anún-

cio da saída de importantes 
grupos empresariais do pa-
ís. A lista que cresce a cada 
dia já conta com, ao menos, 
300 companhias que oficia-
lizaram o encerramento das 
suas atividades.

Diante dessa movimen-
tação, somos colocados, 
simultaneamente, em um 
uma crise humanitária e 
em uma guerra econômica, 
onde vemos organizações 
concorrentes engajadas em 
um mesmo propósito como 
estratégia de perpetuação: 
os investimentos em ações 
ambientais, sociais e de go-
vernança, representados 
pela sigla ESG.

O termo vem sendo 
amplamente utilizado no 
mercado financeiro para 
designar o enquadramento 
e performance das empre-
sas nestas três categorias. 
As organizações que im-
plementam em sua gestão 
tais iniciativas assumem um 
verdadeiro compromisso 

com o meio ambiente, a 
responsabilidade social e a 
governança – e, ao mesmo 
tempo, são avaliadas e mo-
nitoradas pelos seus cola-
boradores, consumidores e 
parceiros por tais ações.

É praticamente impossí-
vel não fazer um questiona-
mento de como empresas 
e países seguem fazendo 
negociações sem terem es-
se mesmo propósito como 
parâmetro. Esse protago-
nismo, que vem sendo li-
derado pelas grandes mar-
cas, carrega a importância 
do que neste momento é o 
mais importante a ser prio-
rizado: o bem-estar das pes-
soas.

Outro ponto a ser con-

siderado é a influência geo-
política no mercado finan-
ceiro. É certo afirmar que, 
ao mesmo tempo em que 
as incertezas o cercam, é 
possível prever os impactos 
que serão enfrentados pelo 
setor logístico com o au-
mento do petróleo, que será 
refletido em todos os ou-
tros mercados, num efeito 
cascata. Essas perspectivas 
nos colocam em uma posi-
ção de buscarmos por no-
vas soluções para contornar 
os desafios que virão.

Para isso, a tecnologia 
continua sendo a maior 
aliada. Contudo, a guerra 
nos dá um amplo exemplo 
de como essa pode ser uma 
ferramenta empregada tan-
to para o bem como para o 
mal, já que, ao mesmo tem-
po em que ela provoca ve-
locidade, facilidade e aces-
sibilidade aos negócios em 
prol da sociedade, permite 
ciberataques a fim de deses-
tabilizar o inimigo.

Ainda assim, fazendo 
referência a um ditado po-
pular que cabe ao atual mo-
mento, quando uma porta 
se fecha, abre-se uma janela. 
No cenário de guerra, é im-
portante estarmos atentos 
também às oportunidades 
que são avistadas. Para o 
mercado, é uma excelente 
hora para ganhar protago-
nismo no agronegócio com 
a exportação de fertilizan-
tes, desenvolver ferramen-
tas para ajuda humanitária, 
além de dar um maior foco 
nas fontes alternativas de 
energia, traçando novas es-
tratégias que visem a resili-
ência das empresas no lon-
go prazo.

Os ensinamentos que 
essa crise irá nos deixar se-
rão enormes. Promissoras 
janelas de oportunidade 
de reestruturação interna e 
redirecionamento de estra-
tégias podem ser aplicadas 
– imensamente favorecidas 
graças à alta conectividade 

na qual estamos inseridos.
A movimentação das 

grandes marcas deixando a 
Rússia, mesmo significan-
do uma perda significativa 
em seu faturamento, é um 
exemplo marcante das no-
vas perspectivas de geren-
ciamento das organizações, 
levando à risca os seus va-
lores e missão. O que, para 
muitos, é deixado de lado, 
se torna ainda mais uma 
ação para enfatizar e divul-
gar o propósito da empresa.

Está mais do que na hora 
de colocar o ESG como cri-
tério na hora de estabelecer 
relações. A partir dessa ação, 
se torna mais fácil garantir a 
segurança do seu negócio, 
compatibilidade com o es-
perado pelos consumidores 
e adequação aos trilhos que 
coloquem as empresas em 
um caminho de resiliência e 
prosperidade.

Glaucia Viera é sócia-proprietária da 
G2 Tecnologia.

Colocar o  
ESG como 

critério na hora 
de estabelecer 

relações
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Provocar a Rússia e 
neutralizar a Europa

Provocar a Rússia e neutralizar a Europa são os “dois 
eixos” da estratégia dos EUA no velho continente 

na tentativa de consolidar as suas esferas de influência, o 
que resultou em parte no atual conflito entre a Rússia e 
a Ucrânia, disse o especialista português Boaventura de 
Souza Santos em artigo recente publicado no jornal Pú-
blico. Os EUA “procuram a todo o custo consolidar áreas 
de influência, o que garante facilidades comerciais às suas 
empresas e acesso a matérias-primas”, disse o sociólogo.

O atual conflito na Ucrânia pode ser considerado um 
embate entre Rússia e EUA, pois “estava a ser preparado 
há muito tempo” não só pelos russos, mas também pelos 
Estados Unidos, analisa Sousa Santos. O acadêmico citou 
um relatório elaborado, a pedido do Pentágono, pela 
organização de pesquisa Rand Corporation em 2019, que 
analisou “uma série de medidas não violentas capazes de 
explorar as vulnerabilidades e ansiedades reais da Rússia 
como forma de pressionar o Exército e a economia russa 
e o status político do regime em casa e no exterior”.

Em relação à Europa, o sociólogo afirma que os EUA 
agem para consolidar o estatuto de parceiro que não se 
atreve a perturbar a política das zonas de influência.

Fidelidade

5 em cada 10 homens e 3 em cada 10 mulheres ad-
mitem já ter traído o parceiro, segundo a pesquisa na-
cional Mosaico 2.0. Com mais de 60 casos desvendados 
sobre infidelidade conjugal, a detetive Carina conta que 
é comum uma das partes buscar ajuda com investigação 
particular. A portuguesa radicada no Brasil também opera 
na investigação empresarial.

Risco

Em fevereiro, o Ibama autorizou a ExxonMobil a 
iniciar a exploração de petróleo na Bacia Sergipe-Alagoas, 
na foz do rio São Francisco. O empreendimento é alvo de 
críticas de pesquisadores e da população local por ofer-
ecer risco de contaminação a 53 unidades de conservação.

Rápidas

Exibição inédita de 38 documentos históricos tem 
início nesta segunda-feira, ressaltando relações pré e pós-
coloniais entre Brasil e Portugal, parte das celebrações da 
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) pelo bicentenário da 
Independência. A mostra ficará até 21 de maio na galeria 
massangana, em casa forte *** O Centro de Inovação, 
Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV realizará 
nesta segunda o Encontro Nacional de Fundações de 
Direito Privado, com a participação do governador do Rio 
de Janeiro, Cláudio Castro. Transmissão pelo YouTube da 
FGV *** O Centro de Estudos Jurídicos (CEJ) da PGE 
de Pernambuco e o Instituto Egídio Ferreira Lima pro-
movem nesta terça, às 16h, encontro virtual sobre “Terre-
nos de marinha: mitos, verdades e perspectivas”. Detalhes 
em pge.pe.gov.br *** Escritora, gestora pública, mestran-
da de Psicologia, a ex-secretária de Saúde de Maricá (RJ) 
Barbara Strobl lança A arte da guerra na política (Editora 
Lura), releitura dos escritos do general Sun Tzu *** Neste 
sábado, a Casa de Saúde São José, que fica no Humaitá 
(RJ), completa 99 anos.

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

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO DUO DISEGNO RESIDENZIALE

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do 
Empreendimento Residencial em construção “DUO DISEGNO 
RESIDENZIALE”, situado na Avenida José Luiz Ferraz, 135, Lote 22 
do PAL 42317, Recreio dos Bandeirantes, RJ, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em formato virtual, no dia 31 
de março de 2022, com início às 18:00h em primeira convocação com 
a presença da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda 
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão 
pela plataforma ZOOM, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1.Apresentação fotográfica da Obra; 1.Andamento da Obra; 2. 
Informação sobre a Escritura Pública de Compra e Venda do terreno.
O link, ID e senha para acesso a reunião foram enviados para o e-mail 
de cadastro dos condôminos. Procedimentos para participação 
e habilitação dos condôminos e procuradores: 1. A participação de 
todos os condôminos é permitida, entretanto, somente os condôminos 
quites com suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2. 
Os condôminos poderão nomear um procurador legal para representa-lo 
na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) 
dias úteis antes da realização do evento para o endereço eletrônico crc@
calper.com.br  a  fim  de  analisarmos  e  validarmos  o  referido  documento 
internamente; 3. No dia da assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” 
o condômino deverá renomear seu nome de perfil para “nome completo 
– unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for 
o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e se 
apresentar no chat para que seja contabilizada sua participação na lista 
de presença; 4. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a 
plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado. É importante 
que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado ao tipo de 
reunião; 5. Para a participação da assembleia, a construtora orienta que 
o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos 
que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda 
larga ou similar; 6. O presidente da assembleia poderá determinar o 
uso da ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da 
transmissão, sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância 
da participação de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as 
deliberações tomadas obrigarão a todos. Atenciosamente,

JLFERRAZ 22 LTDA.

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Jane Carneiro 
S. de Amorim - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de 
Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80, Forum, 
CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa03vciv@tjrj.
jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum 
- Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0033125-
97.2018.8.19.0203, movida por CONDOMINIO DO EDIFÌCIO CHAMONIX 
II em face de RENATO GUERRA PINHEIRO, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu RENATO GUERRA PINHEIRO, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, 
CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
Eu, Samara Carvalho da Silva - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/23089, digitei. E eu, Claudia Regina Mendes dos Santos - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rod. Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bana-
neiras, Araruama/RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Araruama, 17/03/2022. 
Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Rua Marques de Paraná nº 110, 
Centro, Niterói/RJ, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Niterói, 17/03/2022. 
Felipe Pimentel Turon - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

China defende paz e se opõe a guerra na Ucrânia
Xi Jinping pede que EUA deem a devida atenção a Taiwan

“A China não 
quer ver a 
situação na 

Ucrânia chegar a isso. A 
China defende a paz e se 
opõe à guerra. Isso está em-
butido na história e na cul-
tura da China”, disse nesta 
sexta-feira o presidente chi-
nês Xi Jinping durante uma 
videochamada com o pre-
sidente dos EUA, Joe Bi-
den, a pedido deste último. 
Segundo a agência Xinhua, 
os dois presidentes tiveram 
uma troca de pontos de vis-
ta sincera e profunda sobre 
China-EUA, envolvendo 
temas como relações entre 
os dois países, situação na 
Ucrânia e outras questões 
de interesse mútuo.

Afirmou que “a China 
tem feito o melhor para a 
paz e continuará desempe-
nhando um papel constru-
tivo”, Ao observar que o 
cenário internacional expe-
rimentou novos e impor-
tantes desenvolvimentos 
desde sua primeira reunião 
virtual em novembro pas-
sado, disse que a tendência 
predominante de paz e de-
senvolvimento está enfren-
tando sérios desafios, e o 
mundo não está tranquilo 
nem estável.

Xi enfatizou que ele e o 
presidente Biden comparti-
lham a visão de que a China 
e os EUA precisam respei-
tar um ao outro, coexistir 
em paz e evitar confrontos, 

e que os dois lados devem 
aumentar a comunicação 
e o diálogo em todos os 
níveis e em todos os cam-
pos. Mas apontou que o 
relacionamento, em vez de 
sair da situação criada pela 
administração anterior dos 
EUA, encontrou um núme-
ro crescente de desafios. “O 
que vale a pena notar, em 
particular, é que algumas 
pessoas nos EUA enviaram 
um sinal errado às forças da 
‘independência de Taiwan’”, 
disse Xi, acrescentando que 
“isso é muito perigoso”. Pa-
ra ele, o manejo incorreto 
da questão de Taiwan terá 
um impacto perturbador 
nos laços bilaterais. “A Chi-
na espera que os EUA de-
em a devida atenção a esta 
questão.”

O presidente Biden, por 
sua vez, disse que há 50 
anos os Estados Unidos e 
a China fizeram a impor-
tante escolha de emitir o 
Comunicado de Xangai. 
Cinquenta anos depois, o 
relacionamento EUA-Chi-
na mais uma vez chegou 
a um momento crítico. A 
forma como essa relação 
se desenvolve moldará o 
mundo no século 21. Rei-
terou que os EUA não 
buscam uma nova Guerra 
Fria com a China; não visa 
mudar o sistema da Chi-
na; a revitalização de suas 
alianças não visa a China; 
não apoiam a “indepen-

dência de Taiwan”; não 
têm intenção de buscar 
um conflito com a China. 

Segundo Biden, os EUA 
estão prontos para ter um 
diálogo franco e uma coo-
peração mais estreita com 
a China, permanecer com-
prometidos com a política 
de uma só China e geren-
ciar efetivamente a con-
corrência e as divergências 
para garantir o crescimen-
to constante do relaciona-
mento. Também expressou 
disposição para manter 
contato próximo com o 
presidente Xi para definir a 
direção do relacionamento 
EUA-China.

Ucrânia

Como membros perma-
nentes do Conselho de Se-
gurança da ONU e das du-
as principais economias do 
mundo devem não apenas 
guiar suas relações no ca-
minho certo, mas também 
assumir sua parcela de res-
ponsabilidades internacio-
nais e trabalhar pela paz e 
tranquilidade mundiais, dis-
se Xi. O presidente Biden 
expôs a posição dos EUA 
e expressou prontidão para 
comunicação com a China 
para evitar que a situação se 
agrave.

A China chega a uma con-
clusão independente com 
base nos méritos de cada as-
sunto, defende a defesa do 

direito internacional e as nor-
mas universalmente reconhe-
cidas que regem as relações 
internacionais, adere à Carta 
da ONU e promove a visão 
de segurança comum, abran-
gente, cooperativa e susten-
tável. Esses são os principais 
princípios que sustentam a 
abordagem da China à crise 
na Ucrânia, disse Xi.

Observando que a China 
apresentou uma iniciativa 
de seis pontos sobre a situa-
ção humanitária na Ucrânia, 
Xi disse que seu país está 
pronto para fornecer mais 
assistência humanitária à 
Ucrânia e a outros países 
afetados. “Todos os lados 
precisam apoiar conjunta-
mente a Rússia e a Ucrânia 
no diálogo e na negociação 
que produzirão resultados 
e levarão à paz”, disse Xi, 
acrescentando que os EUA 
e a Otan também devem 
dialogar com a Rússia para 
abordar o cerne da crise na 
Ucrânia e facilitar as preo-
cupações de segurança da 
Rússia e da Ucrânia.

Concordando que a vi-
deochamada é construtiva, 
os dois presidentes instru-
íram suas equipes a acom-
panharem prontamente e 
tomarem ações concretas 
para colocar China-EUA 
no caminho do desenvolvi-
mento estável e envidar os 
respectivos esforços para a 
resolução adequada da crise 
na Ucrânia.

Rendimento do trabalhador caiu 9,7% em um ano 

O rendimento real 
habitual do tra-
balhador brasi-

leiro ficou em R$ 2.489 no 
trimestre findo em janeiro 
deste ano. Isso representa 
quedas de 1,1% em relação 
ao trimestre encerrado em 
outubro e de 9,7% frente 
ao trimestre finalizado em 
janeiro de 2021. Os dados, 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
foram divulgados hoje pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Já a massa de rendimento 
real habitual (R$ 232,6 bi-
lhões) ficou estável em am-
bas as comparações.

A pesquisa divulgada 
nesta sexta-feira também 
mostra que a taxa de de-
semprego ficou em 11,2% 
em janeiro deste ano, abai-
xo das taxas de outubro 
(12,1%) e de janeiro de 
2021 (14,5%).

A população subutili-
zada, ou seja, os que estão 
desempregados, aqueles 
que trabalham menos do 
que poderiam e as pesso-
as que poderiam trabalhar, 
mas não procuram empre-
go, chegou a 27,8 milhões 
de pessoas, quedas de 7,2% 
(menos 2,2 milhões) frente 
ao trimestre anterior e de 
15,5% (menos 5,1 milhões) 
na comparação anual.

A taxa composta de su-
butilização (23,9%) caiu 1,9 
ponto percentual em relação 
ao trimestre de agosto a ou-
tubro (25,7%) e 5,1 pontos 
percentuais na comparação 
com o trimestre encerrado 
em janeiro de 2021 (29%).

A população fora da for-
ça de trabalho (64,9 milhões 
de pessoas) permaneceu 
estável quando comparada 
com o trimestre anterior 
e caiu (menos 3,9 milhões 
de pessoas) na comparação 
anual. A população desalen-
tada, isto é, ou seja, aqueles 
que desistiram de procurar 
emprego, ficou em 4,8 mi-
lhões de pessoas, reduções 
de 6,3% (menos 322 mil 

pessoas) em relação ao tri-
mestre anterior e de 18,7% 
(menos 1,1 milhão de pes-
soas) na comparação anual.

O número de emprega-
dos com carteira de tra-
balho assinada no setor 
privado (excluindo-se tra-
balhadores domésticos) foi 
34,6 milhões de pessoas, 
2% a mais (681 mil pessoas) 
que outubro e 9,3% acima 
(2,9 milhões de pessoas) 
que janeiro de 2021.

O número de empregados 
sem carteira assinada no se-
tor privado (12,4 milhões de 
pessoas) cresceu 3,6% (427 
mil pessoas) em relação a ou-
tubro e 19,8% (2 milhões de 
pessoas) no ano.



Captação de águas de 
chuva e gênero
A captação de águas de chuva significa não apenas uma 

estratégia de adaptação às mudanças climáticas, mas 
também uma forma de construção da autonomia das mul-
heres no semiárido brasileiro. O objetivo foi implemen-
tado com a ajuda do governo federal e das comunidades 
por meio do Programa Cisternas e foi objeto de estudos e 
pesquisa empírica publicada em importante artigo de Dan-
iela Nogueira, Patrícia Mesquita, Saulo Rodrigues, Louise 
Cavalcante e Carlos Saito (in hipatiapress.com/hpjournals/
index.php/generos/article/view/6673/3588).

O estudo analisou como o Programa Cisternas mitigou 
os impactos da seca aumentando a capacidade de adap-
tação dos habitantes do semiárido brasileiro. Além, mel-
horou não só a saúde e a renda, transformando os meios de 
vida da população, sobretudo das mulheres. Os resultados 
dos estudos realizados na Paraíba, Pernambuco e Ceará 
demonstraram que quanto maior o acesso à água pelas 
mulheres, maior o tempo disponível para que estas possam 
se dedicar aos estudos e a outras atividades que resultam 
em maior autonomia feminina.

Na década de 90, a partir da Conferência das Nações 
Unidas para o combate à desertificação (COP 3) e da 
adoção de uma visão sistêmica do meio ambiente, a criação 
do programa para a construção de cisternas e captação de 
águas de chuva foram importantes estratégias para miti-
gar e adaptar as dificuldades causadas por longos períodos 
de estiagem no semiárido brasileiro. Proporcionar melhor 
acesso à água significa maior segurança alimentar e bem-es-
tar, apesar de o regime de águas de chuva, muitas vezes, não 
permitir o abastecimento total das cisternas, exigindo que 
caminhões-pipas auxiliem no fornecimento de água, o que 
não é o ideal.

Muitas dificuldades a serem superadas foram apontadas, 
sobretudo, o monopólio de acesso à terra, à água, aos mei-
os de produção e uma imposição verticalizada de solução 
dos problemas por parte dos governos. Viabilizar uma co-
existência com as dificuldades da seca do semiárido brasile-
iro determinou mudanças de paradigmas com a inclusão da 
perspectiva das comunidades nas políticas públicas.

A partir de 2003, o Governo Federal assumiu o Programa 
Cisternas como uma política pública para construção de 
mais de 1 milhão de cisternas em diversas regiões do Brasil 
visando o uso consuntivo da água. Este programa foi re-
adaptado com novas tecnologias em 2011 visando “água 
para todos” especialmente em áreas rurais dominadas pela 
seca e por famílias carentes, visando reduzir a vulnerabili-
dade e promover o desenvolvimento.

Hoje, o acesso universal à água é uma meta reeditada 
e aprimorada no novo Marco Legal de Saneamento (Lei 
14.026/2020), que estimula o racionamento de seu con-
sumo, o reúso e o aproveitamento de águas de chuva, visan-
do a melhoria da qualidade de vida e a redução da pobreza 
em todas as regiões do Brasil.

O estudo conclui que o acesso à água de qualidade e 
em quantidade suficiente para a produção e consumo 
doméstico promove, dentre outros benefícios, a igualdade 
de gênero, pois a falta de água afeta sobretudo a vida das 
mulheres mais carentes, que geralmente têm que percorrer 
longas distâncias para acesso à água de pouca qualidade, 
em prejuízo do bem-estar próprio e da família. Conclui ain-
da que tais programas devem ser analisados também sob a 
perspectiva de gênero, pois permitem melhor divisão do 
trabalho, economia de tempo, segurança alimentar, autono-
mia e empoderamento das mulheres.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022

TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”)
CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os Srs. acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), que se realizará 
no dia 29/03/22 às 14h, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas 
dos administradores, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia , acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Externos Independentes e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) 
destinação do lucro líquido auferido pela Companhia no exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleição de membros do 
Conselho de Administração da Companhia e designação de seu Presidente; e (iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da 
Companhia; e (2) em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores 
e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o ano corrente. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas 
na AGOE ora convocada se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na forma do Art. 135, §3º, da Lei 
6.404/76. Conforme facultado pelo Art. 124, §2º-A, da Lei 6.404/76, para melhor conveniência dos acionistas, a Companhia 
realizará a AGOE de forma digital, por videoconferência. A Companhia enviará um link via e-mail aos acionistas, para que 
possam acessar o sistema da videoconferência por meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Caso qualquer acionista 
se faça representar na AGOE por procuração, deverão ser observados os termos do Art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. São Paulo, 
18/03/22. Carlo Alberto Bottarelli - Presidente do Conselho de Administração.

FLIGHT CARE CLÍNICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.
CNPJ nº 30.456.368/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios a participarem da Assembleia de Sócios que se realizará no dia 28 de 
março de 2022, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1510, 15° andar, 
Conjunto 152, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) em razão do abandono das funções de administração por parte do Sr. Davi 
José Bergamim, desde o dia 01 de fevereiro de 2022, deliberar a sua destituição do cargo de Administrador da 
Sociedade. 

São Paulo, 17 de março de 2022.

VIDA CARE CLÍNICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. 
CNPJ nº 08.584.147/0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios a participarem da Assembleia de Sócios que se realizará no dia 28 de 
março de 2022, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1510, 15° 
andar, Conjunto 152, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.547-005, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) em razão do abandono das funções de administração por 
parte do Sr. Davi José Bergamim, desde o dia 01 de fevereiro de 2022, deliberar a sua destituição do cargo 
de Administrador da Sociedade. 

São Paulo, 17 de março de 2022.

ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A
CNPJ nº 14.192.039/0001-62

NIRE 35.3.0041237-1
Aviso aos Acionistas: A Administração 
comunica que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à 
Avenida Reverendo José Manoel da Conceição 
nº 1593, Votorantim/SP, os documentos a que 
se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2021. Votorantim, 17/03/2022. Carlos 
Werner Benzecry - Presidente do Conselho de 
Administração.

MD Realty Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.560.826/0001-33  –  NIRE 35.300.528.522

CERTIDÃO
Certifico que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 27 de outubro de 2021 da 
MD Realty Participações S.A., sociedade anônima de capital fechado, que deliberou sobre 
a redução de capital da Companhia, foi registrada perante secretaria de desenvolvimento 
econômico - JUCESP, sob o número 2.939/22-8 em 06 de janeiro de 2022, pela Secretária Geral, 
Gisela Simiema Ceschin.

Governo publica lei que autoriza 
renegociação de dívidas de MEIs
Foi publicada, nesta 

sexta-feira, no Di-
ário Oficial da União 

(DOU), a Lei Complemen-
tar nº 193/2022, que institui 
o programa de regulariza-
ção de débitos do Simples 
Nacional, conhecido como 
Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âm-
bito do Simples Nacional 
(Relp).

A adesão ao Relp deve 
ser realizada até o dia 29 
de abril de 2022. Micro-
empreendedores indivi-
duais (MEIs) e empresas 
de pequeno porte, inclu-
sive as que se encontram 

em recuperação judicial, 
podem incluir todos os 
débitos vencidos do Sim-
ples Nacional até o mês 
de fevereiro/2022 no pro-
grama. A participação do 
contribuinte está condi-
cionada ao pagamento da 
primeira parcela.

O especialista tributá-
rio Roberto Nogueira, do 
escritório VC Advogados, 
explica que o parcelamento 
do Relp foi pensado com o 
intuito de beneficiar os con-
tribuintes que tiveram que-
da de faturamento durante 
o ano-calendário de 2020 
em relação a 2019. Contu-

do, o § 1º do art. 5º da Lei 
Complementar permite a 
adesão ao programa de em-
presas que tiveram aumento 
no seu faturamento.

“Para aderir é necessário 
o pagamento de uma entra-
da, que pode ser dividida em 
8 parcelas mensais. Após 
isso, o saldo remanescente 
pode ser pago em até 180 
meses. Os descontos em ju-
ros e mora podem chegar a 
até 90% do valor e os encar-
gos e honorários podem ter 
redução de 100%”, conta 
Roberto.

Como em todo parce-
lamento especial, a adesão 

ao Relp implica em uma re-
núncia, que neste caso diz 
expressamente que durante 
188 meses o contribuinte 
não poderá participar em 
outras modalidades de par-
celamento — exceto aquele 
previsto no plano de recu-
peração judicial.

“A lei também diz que 
as parcelas deverão ter um 
valor mínimo de R$ 300. 
O montante será acresci-
do da taxa de juros Selic, 
calculado a partir do mês 
seguinte à consolidação 
até o mês anterior ao do 
pagamento”, finaliza o ad-
vogado.

Múltiplos Olhares

Varejo farmacêutico tem  
faturamento 53% maior em 2021

Devido ao cená-
rio de pandemia 
enfrentado nos 

últimos meses, os brasilei-
ros precisaram redobrar a 
atenção em relação aos cui-
dados com a saúde, o que 
manteve a população ainda 
mais próxima das farmá-
cias. Neste cenário, segun-
do pesquisa realizada pelo 
Farmácias APP, aplicativo 
de vendas online de saúde 
e beleza, houve aumento de 
53% no faturamento do va-
rejo farmacêutico em 2021, 
quando comparado com o 
ano de 2020.

Segundo a companhia, 
no top 5 categorias de me-
dicamentos mais vendidos 
no ano de 2021, antidepres-
sivos e reguladores de hu-
mor aparecem na primeira 
posição, com 4,4% do fatu-

ramento total do mercado 
farmacêutico. Logo após, 
estão analgésicos não-nar-
cóticos e antipiréticos, com 
3,6%, seguidos de preparos 
para regulação de colesterol 
e triglicérides, com 3,3%, 
antiulcerosos com 2,9% e, 
por último, antirreumáticos 
sem esteroides com 2,7%.

No comparativo com 
2020, as classes de medica-
mentos que mais cresceram 
em 2021 foram, respecti-
vamente, os Agentes Diag-
nósticos - medicamentos 
que auxiliam em exames 
- que representaram um 
aumento de 122,7%; Solu-
ções Hospitalares, como in-
travenosas e dilatadores de 
plasma, com 101,4%; Anti-
neoplásicos e Imunomodu-
ladores, como hormônios 
sintéticos para tratamento 

de câncer, com 88,1%; itens 
de Enfermaria e Ortopedia 
com 73,8% e, por fim, me-
dicamentos para o Sangue 
e Órgãos Hematopoiéticos, 
como antianêmicos e anti-
trombóticos, com 68,1%.

Por região, o Sudeste foi 
responsável por 48,6% do 
índice de compras em far-
mácias no ano passado. Lo-
go após, o Nordeste com 
19,6%, seguido do Sul com 
16,3%, Centro-Oeste com 
9,4% e, por último, a região 
Norte com 6,0%. Em com-
paração com 2020, o Sul 
apresentou um crescimento 
de 61,1%. Em seguida, a re-
gião Norte com 56,6%, Su-
deste com 55,6%, Nordeste 
com 53,1% e, com apenas 
31,4%, o Centro-Oeste 
ocupa o último lugar.

Por cidades, São Paulo 

aparece em primeiro lugar, 
sendo responsável por 24,7% 
do valor de faturamento das 
farmácias. Em seguida, Minas 
Gerais com 11,3%, Rio de Ja-
neiro com 10,7% e, por fim, 
o Rio Grande do Sul com 
6,3%. Em relação a 2020, 
Santa Catarina foi a cidade 
com o maior crescimento em 
2021, com um aumento de 
69,8% no faturamento das 
farmácias. Enquanto Goiás 
apresentou o menor desem-
penho, com um crescimento 
de apenas 6,6%.

O Farmácias APP é um 
aplicativo de vendas online 
de saúde e beleza. É um 
shopping virtual cujo pro-
pósito é proporcionar aces-
so rápido à saúde e beleza, 
conectando farmácias e 
pessoas. Mais informações 
pelo site.

REGISTRO GERAL

Serviço:
Exposições: Múltiplos Olhares: Mulheres  
                      Artistas nas Coleções Funarj
Exibição: até 23/4 
Museu do Ingá
Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói
De quarta a sábado, das 12h às 17h.
Entrada: Grátis

Conteúdos acessíveis 
estão proporcionan-

do, e ampliando, as possi-
bilidades de comunicação 
e interface de pessoas ce-
gas, de baixa visão, surdas e 
ensurdecidas na exposição 
Múltiplos Olhares: mulheres 
artistas nas coleções Funarj, em 
exibição até 23 de abril no 
Museu do Ingá, em Niterói 
(RJ). Esses recursos utili-
zam QR Codes associados 
às plataformas Spotify (com 
audiodescrição) e YouTube 
(em libras).

Segundo o consultor do 
projeto Recursos Comuni-

cacionais Acessíveis, Thya-
go Corrêa, a proposta me-
todológica para a produção 
dos materiais acessíveis teve 
como orientação a visita 
técnica. Esta etapa foi rea-
lizada pela equipe de espe-
cialistas e consultores com 
deficiência, pessoas cegas 
e surdas, bem como pes-
soas sem deficiência, pa-
ra investigar, experimen-
tar, conhecer e usufruir 
da exposição, para então 
elencar os conteúdos de-
senvolvidos pelo grupo a 
partir das especificidades 
destes públicos.

Divulgação/Funarj)
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EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO  
EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS INTERESSADOS  

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE  
NITERÓI EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Protocolo nº 159.797
NELSON LEAL BASTOS FILHO, Delegatário do Registro de Imóveis da 7ª 
Circunscrição de Niterói/RJ, 16º Ofício, na forma da lei etc. FAZ SABER a to-
dos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos 
AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔN-
JUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 
e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o 
pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado 
por CONCEIÇÃO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA, nascida em 08/12/1934, filha 
de Mario Boquimpani e Alzira Boquimpani, brasileira, viúva, aposentada, sem 
união estável, portadora da carteira de identidade nº 01.677.779-9, expedida 
pelo DETRAN/RJ em 01/09/2011, inscrita no CPF sob o nº 345.141.987-49, 
residente e domiciliada nesta cidade na Rua Alci Amorim da Cruz, nº 288, lote 
13, Piratininga, sem endereço eletrônico, autuado em 23.12.2020, - Protocolo nº 
159.797 tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Lote 19 
(dezenove), da quadra 33, com frente para a Rua Dr. Alcy Amorim da Cruz (anti-
ga Rua 20), do loteamento denominado MARAZUL, situado no 2° Distrito deste 
Município, medindo o terreno no seu todo: 15,00m de frente; 7,00m de fundos, 
onde confina com a área florestal; por 52,00m do lado direito, confrontando 
com o lote 18; e, 55,00m do lado esquerdo confrontando com o lote 20, com 
a área total de 748,00m2, matriculada sob nº 41.502 da qual será destacado, 
figurando como proprietário da totalidade do imóvel: GILBERT DESCHATRE. 
A requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista 
no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus 
antecessores, com justo título, há mais de 15 (quinze) anos. O requerimento e 
a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos 
interessados para exame nesta serventia, que funciona à Rua Maestro Felício 
Toledo nº 519, loja 101, centro, Niterói, no horário das 10:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, fone (21) 2722-0065. Decorrido o prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da data de cada uma da publicação deste edital, sem 
que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordân-
cia, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, 
e ensejará o seu imediato registro em nome da requerente, como previsto no 
art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Niterói, 16 de março de 2022. 
O Substituto, Eduardo Dias e Souza - Matrícula nº 94/4859.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERITT – COOPERATIVA ITABORAÍ 
DE TRANPORTES LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA E AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
– O Diretor Presidente da COOPERITT – COOPERATIVA ITABORAÍ DE 
TRANPORTES LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0001786-
2, e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 02.013.405/0001-90, Sr. Marcos 
de Lima, no exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para 
participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária e AGE – Assembleia 
Geral Extraordinária a serem realizadas em conjunto, uma logo após 
o término da outra, no dia 31/03/2022, na Avenida Vinte Dois de Maio, 
9.000, Quadra E, Lote 14, Engenho Velho, Itaboraí – RJ, em primeira 
convocação às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 
dos cooperados; em segunda convocação as 09:00 h com a presença 
mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última 
convocação as 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. 
Na data da presente convocação a cooperativa tem no total de 
seu quadro de associados 54 (cinquenta e quatro) cooperados. 
Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão 
participar e votar a distância na Assembleia, nos termos do disposto na 
regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial 
e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida 
Provisória nº. 931, de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1) 
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício 2021 para 
deliberação da Assembleia composta dos seguintes itens: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de 
Contas composta do Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou 
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal. 2) 
Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do 
Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração 
de Sobras ou Perdas do Exercício 2021; 3) Deliberação da Assembleia 
sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 2021; 
4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o mandato de 1 (um) ano – 
2022/2023; 5) Registro da Ratificação de Pedido de Renúncia a Cargos 
da Diretoria; 6) Eleição para Cargos de Diretoria em Vacância; 7) Registro 
da ratificação da Entrada e Saída de Associados. A Ordem do Dia da 
AGE é a seguinte: 1) Apresentação de Proposta de Eliminação de 
Sócios em Situação Irregular com a sociedade Cooperativa, conforme 
Edital de Convocação Publicado no dia 08/03/2022 no Jornal Monitor 
Mercantil e amplamente comunicado aos interessados convocados por 
outras vias; 2) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – 
RJ, 21 de março de 2022 – Josué Elias da Silva – Diretor Presidente

ABRAMUS - Associação Brasileira
de Música e Artes

CNPJ/MF Nº 50.997.063/0001-32
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Associados da ABRAMUS – Associação 
Brasileira de Música e Artes, a comparecer na sede social, situada na Rua 
Castro Alves, nº 713, Aclimação, São Paulo - SP, CEP: 01532-001, no dia 
25 de abril de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 11:00 
horas, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: a) prestação de contas, discussão e aprovação do balanço e demais 
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021; b) análise, 
discussão e aprovação do plano de cargos e salários da associação; 
c) ratificação dos parâmetros e diretrizes para a formação dos preços para 
a utilização das obras representadas pela ABRAMUS referente ao ano 
anterior de 2021, bem como fixação dos parâmetros e diretrizes para a 
formação dos preços para a utilização das obras representadas pela 
ABRAMUS referente ao ano de 2022. São Paulo, 21 de março de 2022. 
Danilo Candido Tostes Caymmi – Diretor Presidente.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A. 
CNPJ/ME n° 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Ata da Assembleia Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 13h do dia 
25/10/2021, na sede social da Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. 
(“Cia.”), na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, na Cidade de 
Araruama, Estado do RJ, CEP 28970-000. 2. Convocação e Presença: 
Editais de convocação publicados no DOERJ, nos dias 15, 18 e 19/10/2021 
nas páginas 06, 05 e 04, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos 
dias 15, 18 e 19/10/2021 nas páginas 03, 08 e 06, respectivamente. Presentes 
acionistas titulares de 92,42% do capital social votante (Doc. 01). 3. Mesa: 
Presidente: Carlos Alberto Vieira Gontijo; Secretário: Leonardo das Chagas 
Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações por acionistas representando 
92,42% do capital social votante da Cia.: 4.1. Aprovar a reformulação do 
Estatuto Social da Cia., passando o mesmo a vigorar com a redação 
consolidada constante do Doc. 02. 5. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela 
unanimidade dos acionistas presentes. 6. Assinaturas: Carlos Alberto Vieira 
Gontijo; Presidente; Leonardo das Chagas Righetto; Secretário. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das 
Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Araruama, 25/10/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Presidente; 
Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Estatuto Social Consolidado. 
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO. Art. 1º. A 
Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. (“Cia.”) reger-se-á pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º. A 
Cia. tem por objeto social a exploração dos serviços públicos de saneamento 
básico de água e de esgotos sanitários, compreendendo a produção de água 
para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação e manutenção, 
além da coleta, tratamento e exploração de esgotos, podendo, ainda, 
participar em outras sociedades, como acionista ou quotista. Art. 3º. A Cia. 
tem sede e foro na Cidade de Araruama, Estado do RJ, podendo, por 
deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, depósitos, 
escritórios de representação e dependências similares em qualquer ponto do 
País ou do exterior. Art. 4º. O prazo de duração da Cia. é indeterminado. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL. Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 44.700.000,00, dividido em 5.699.850 
ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.899.950 ações ordinárias e 
3.799.900 ações preferenciais. §1º. A cada ação ordinária corresponde 01 
voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos

 

deste 
Art.. §2º. As ações preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade 
no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação 
da Cia., participando no rateio do dividendo mínimo em igualdade de 
condições com as ações ordinárias, como determina do art. 17 da Lei nº 
6.404/76. §3º. Na proporção do número de ações que forem titulares, os 
acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de 
valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do art. 171 da Lei nº 
6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial 
de 30 dias. §4º. A Cia. fica autorizada a manter as ações de sua emissão em 
contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira 
autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos 
acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados 
os limites legalmente fixados. §5º. O acionista que não fizer o pagamento 
correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respectivo 
boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno direito 
constituído em mora, na forma do art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-
se (i) a multa de 10% do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da 
correção monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de 
Preços ao mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV 
ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor 
periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) 
ao pagamento de juros de mora de 12% ao ano, pro rata temporis. §6º. Nas 
hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de 
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor 
de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia 
Geral, ou o valor econômico da Cia., apurado em avaliação, se inferior ao 
citado valor de patrimônio líquido, observadas as disposições do art. 45 da 
Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO. Art. 6º. A Cia. será 
administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º. A 
Diretoria será composta por, no mínimo, 02 e, no máximo, 03 Diretores sem 
designação específica, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e 
destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições 
estabelecidas neste Estatuto e outras que lhe forem atribuídas pela 
Assembleia Geral e pela Diretoria. §1º. O mandato dos Diretores será de 02 
anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado 
até a eleição e posse dos respectivos substitutos. §2º. Os Diretores serão 
investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro 
próprio, dentro dos 30 dias se seguirem à sua eleição, estando dispensados 
de prestar caução em garantia de sua gestão. Os Diretores reeleitos serão 
reinvestidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo 
dispensadas quaisquer outras formalidades. §3º. Em suas ausências 
temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por 
quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. §4º. Compete à Diretoria 
conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 
dias, quando remunerada. §5º. A remuneração dos Diretores será fixada pela 
Assembleia Geral, em montante individual ou global, e a distribuição interna 
será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar caução 
como garantia de sua gestão. §6º. Ocorrendo a vacância de cargo do Diretor 
caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. 
Art. 8º. A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede social, sempre que 
convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação 
circunstanciada da ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor com 
antecedência mínima de 05 dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo 
forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § Único - O quórum 
de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em 
exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos 
Diretores presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Art. 9º. A Diretoria 
terá plenos poderes de administração de gestão dos negócios da Cia., de 
acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º. 
A prática dos seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa 
aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital 
social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da 
Cia., desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 
5.000.000,00; (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício; (c) retenção de lucros da Cia.; (d) aprovação das Demonstrações 

Financeiras da Cia.; (e) contratação de empréstimos ou de obrigações, de 
qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% 
do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço aprovado; (f) emissão 
de debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, 
conversíveis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro 
título conversível em ações da Cia. ou que outorgue direito·à participação 
nos lucros da Cia., bem como contratação de qualquer negócio que possa 
produzir efeitos semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo 
prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 
meses; (h) concessão de garantias em favor de terceiros; e (i) aquisição de 
participações em outras sociedades, consideradas individualmente, ou 
direitos de qualquer natureza, classificáveis como investimentos no ativo 
permanente. §2º. A prática dos seguintes atos pela Cia. depende de prévia e 
expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 3/4 
do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo 
imobilizado da Cia. em valor superior a R$ 5.000.000,00; (b) alteração do 
dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de qualquer negócio entre a 
Cia., seus acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a seus acionistas e 
administradores, assim consideradas aquelas assim definidas pela legislação 
do imposto de renda; (d) alteração de qualquer disposição do Estatuto Social, 
exceto para as matérias previstas no § primeiro acima, e na extensão 
necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; (e) mudança do 
objeto social; (f) abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou cisão da Cia.; 
(h) requerimento de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (i) 
dissolução ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incorporação de 
outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. §3º. Todos os atos 
que criem obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações para 
com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser 
assinados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 Diretor em conjunto com 01 
procurador, ou (c) por 02 procuradores com poderes especiais e específicos. 
§4º. As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas por 02 
Diretores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos 
poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de duração 
determinado, limitado a 02 anos, exceto as procurações judiciais que poderão 
ser por prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. §5º. 
Excepcionalmente, a Cia. poderá ser representada nos atos a que se refere 
este art. mediante a assinatura isolada de 01 Diretor ou de 01 mandatário, 
desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. 
§6º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Cia. em negócios 
estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em 
nome da Cia. CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL. Art. 10º. A Assembleia 
Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, 
reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins 
previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem. §1º. O presidente e o secretário da Assembleia Geral serão 
escolhidos pelos acionistas presentes. §2º. Sem prejuízo do disposto no § 
único do art. 123 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por 
qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 dias de antecedência da data 
marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. 
Será dispensada a convocação prévia para aquelas Assembleias às quais 
comparecerem todos os acionistas. §3º. As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão 
tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. 
CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL. Art. 11º. O Conselho Fiscal da Cia. 
atuará de forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será 
composto por, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. §1º. 
O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que sua 
instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das 
ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período 
de seu funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. §2º. A 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger. §3º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas 
por maioria de votos e lançadas no livro próprio. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO 
SOCIAL E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS. Art. 12º. O exercício social 
terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício a 
Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, 
observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 13º. Do resultado apurado no 
exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão 
aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o importe de 
20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 
6.404/76, se existente, (a) 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório e (b) até 75% poderão ser retidos com base em orçamento 
de capital, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destinados à 
constituição de reserva de investimento para assegurar a manutenção do 
nível de capitalização da Cia., a expansão das atividades sociais e/ou o 
reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as 
exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro 
líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Art., será 
capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo complementar. 
§1º. A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos 
menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro 
apurado nesses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem 
como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou 
reservas, obedecidos os limites legais. §2º. A Cia. poderá, ainda, pagar juros 
sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §3º. Os 
dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em 
cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação 
do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e 
serão creditados como antecipação de dividendos. CAPÍTULO VII - 
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. Art. 14º. A Cia. 
somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos 
acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º. A Assembleia Geral 
que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e 
fixar-lhe a remuneração. §2º. A Assembleia Geral, se assim solicitarem 
acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho 
Fiscal para o período da liquidação. Art. 15º. A Cia. poderá transformar seu 
tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assembleia Geral”. 
Araruama, 25/10/2021. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Presidente; Leonardo 
das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 4564613 em 28/10/2022. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

Consumo fora do lar no mundo ainda não atinge nível pré-pandemia

CIEE: Estagiárias representam 65% do total de estudantes contratados 

Segundo levantamen-
to inédito do Cen-
tro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE), as 
estagiárias representam 65% 
do total de estudantes con-
tratados por meio da institui-
ção. O estudo mostra que o 
percentual cresceu 2% em re-
lação ao mesmo período no 

ano passado. O comparativo 
entre os anos de 2022 e 2021 
apontou que o crescimen-
to se deu principalmente na 
faixa etária entre os 23 e 26 
anos, e 27 e 30 anos, 9,7% e 
27,2%, respectivamente.

Após a reabertura das es-
colas, o curso de Pedagogia 
passou a liderar o número 

de estagiárias contratadas, 
seguido por Direito, Ensino 
Médio e Administração. A 
última colocação do ranking 
dos cinco cursos que mais 
contrataram estagiárias nes-
te ano passou a ser ocupado 
por Psicologia. Em 2021, a 
posição era ocupada pelo 
curso de Ciências Contábeis.

Já os estados que mais 
contrataram estudantes 
mulheres foram São Pau-
lo, Distrito Federal, Bahia, 
Goiânia, Mato Grosso, 
Pará, Ceará, Maranhão, 
Alagoas e Amazonas. Em 
comparação ao ano ante-
rior, os estados de Alagoas 
e Amazonas desceram uma 

posição, enquanto o Mara-
nhão subiu cinco posições 
e passou a ocupar o oitavo 
lugar do ranking.

Segundo Mônica Vargas, 
superintendente Nacional 
de Operações do CIEE, os 
resultados mostram a re-
tomada econômica e certa 
volta à normalidade após o 

avanço da vacinação em todo 
território nacional. “Quan-
do vemos o crescimento de 
contratação de estagiárias em 
faixa etária fora dos padrões, 
entendemos que são estu-
dantes investindo na segunda 
graduação, ou, até mesmo, 
no sonho da graduação de 
maneira mais tardia”, conta. 

Por todo o mundo, à 
medida que as res-
trições vão acaban-

do e a confiança dos consu-
midores cresce, os hábitos 
de consumo vão gradual-
mente retornando ao que 
eram antes da pandemia 
de Covid-19, mas ainda há 
um longo caminho a ser 
percorrido. De acordo com 
novo relatório Barômetro 
OOH da Kantar, as catego-
rias que mais vêm se bene-
ficiando com o retorno das 
pessoas às ruas são lanches 
e bebidas não alcoólicas 
fora de casa (OOH), que 
começam a mostrar rápida 
recuperação.

Globalmente, as vendas 
em valor fora do lar aumen-
taram pelo terceiro trimes-
tre consecutivo no quarto 
trimestre de 2021, com in-
cremento de 19%, em com-
paração com uma queda de 
25% no mesmo período em 
2020. Isso impulsionou o 
valor de mercado total den-
tro e fora do lar em 6% ano 
a ano, com as maiores con-
tribuições (quase ¾) vindas 
do Reino Unido, Espanha, 
China e França.

Apesar do cenário ge-
ral positivo, ao observar a 
evolução dos gastos fora 
de casa nessas categorias ao 
longo dos três últimos anos, 

percebe-se que ela ainda é 
10% menor do que era no 
quarto trimestre de 2019. E 
mesmo que a proporção do 
valor total das vendas de fo-
ra do lar tenha aumentado 
de 30% para 34%, na com-
paração entre os quartos 
trimestres de 2020 e 2021, 
não atingiu o nível pré-pan-
dêmico de 39%.

O desempenho de be-
bidas consumidas fora do 
lar foi melhor do que o de 
lanches, com crescimento 
de 22% e 14%, respectiva-
mente, em 2021, no compa-
rativo com 2020. A recupe-
ração tem sido mais rápida 
nas categorias mais depen-

dentes das ocasiões fora 
de casa, como bebidas não 
alcoólicas, café e sorvetes, 
que mais sofreram durante 
o isolamento social, princi-
palmente por não consegui-
rem reproduzir os momen-
tos de consumo fora do lar 
dentro de casa, como fize-
ram, com sucesso, chocola-
tes e salgadinhos.

As vendas com refrige-
rantes em ocasiões fora do 
lar contribuíram com 49% 
do total do valor de merca-
do In&Out, ante 42% no 
quarto trimestre de 2020, 
mas ainda abaixo dos 57% 
que representavam em 
2019. Enquanto isso, apesar 

de não terem voltado aos 
níveis pré-pandemia, as ca-
tegorias café e sorvete estão 
crescendo.

No Brasil, o mais recente 
estudo Consumer Insights 
2021, mostra que o consu-
mo de alimentos e bebidas 
fora de casa caiu 7 pontos 
percentuais nos últimos 
três anos – em 2019, fora 
do lar representava 47% do 
consumo total brasileiro, 
e em 2021 chegou a 40%. 
Vale ressaltar, no entanto, 
que no quarto trimestre de 
2021 a venda em unidades 
de alimentos e bebidas fora 
do lar alcançou seu melhor 
patamar desde o segundo 

trimestre de 2020. São Pau-
lo e Rio de Janeiro foram 
as regiões mais impactadas 
por essas medidas, mas já 
apresentam um cenário de 
retomada visto a partir do 
segundo semestre de 2021. 
Enquanto isso, cidades do 
Nordeste e do Sul já retor-
naram aos patamares pré-
-pandemia.

Com a inflação acima 
de 10%, nem o repasse de 
preços e nem o aumento 
do número de compradores 
(+2,1%) foi suficiente para 
frear a queda em valor do 
consumo fora de casa no 
Brasil, que ficou estável em 
-0,5% entre 2020 e 2021.
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ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.
CNPJ/ME nº 09.195.493/0001-37 - NIRE 33.3.0028456-7

Ata da Assembleia Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 11h do dia 11/10/2021, na sede social da Águas das 
Agulhas Negras S.A. (“Cia.”), na Av. Coronel Professor Antonio Esteves nº 1000, Morada da Colina, na Cidade de 
Resende, Estado do RJ, CEP 27523-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos termos do art. 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76 e art. 11, § 2º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos acionistas (Doc. 01). 3. Mesa: 
Presidente: Gabriel Roberti; Secretário: Thiago Contage Damaceno. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados 
os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações pela acionista presente representando a totalida-
de do capital social: 4.1. Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Cia., passando o mesmo a vigorar com a re-
dação consolidada constante do Doc. 02. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. 6. Assinaturas: Gabriel Rober-
ti; Presidente. Thiago Contage Damaceno; Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Becha-
ra Abduche e Leonardo das Chagas Righetto); Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio. Resende, 
11/10/2021. Gabriel Roberti – Presidente; Thiago Contage Damaceno - Secretário. Estatuto Social Consolidado. 
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO: Art. 1º. A Águas das Agulhas Negras S.A. (“Cia.”) 
reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem por 
objeto social a exploração dos serviços públicos de saneamento básico de água e de esgotos sanitários, compreen-
dendo a produção de água para abastecimento, sua distribuição, operação, conservação e manutenção, além da 
coleta, tratamento e exploração de esgotos, prestação de serviços especializados de testes e análises técnicas, la-
boratoriais físico/químico/biológicas de água e efluentes de qualquer natureza, podendo, ainda, participar em outras 
sociedades, como acionista ou quotista. Art. 3º. A Cia. tem sede e foro na Cidade de Resende, Estado do RJ, poden-
do, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios de representação e depen-
dências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Art. 4º. O prazo de duração da Cia. é indeterminado. 
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL: Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
36.694.052,37, dividido em 100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. A cada ação ordinária 
corresponde 01 voto nas Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos deste Art. § 2º. A Cia. fica auto-
rizada a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financei-
ra autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de 
transferência de propriedade, observados os limites legalmente fixados. § 3º. Na proporção do número de ações que 
forem titulares, os acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários con-
versíveis em ações, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo 
decadencial de 30 dias. § 4º. A Cia. fica autorizada a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em 
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada a prestar esse serviço. A instituição financeira poderá 
cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, observados os limites legalmente fixados. 
§ 5º. O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições previstas no respec-
tivo boletim de subscrição ou chamada de capital ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do art. 106, 
§2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção 
monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado – IGP-M, divulgado pela Funda-
ção Getúlio Vargas – FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade ad-
mitida; (ii) ao disposto no art. 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% ao ano, pro rata 
temporis. § 6º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da As-
sembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço apro-
vado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Cia., apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de pa-
trimônio líquido, observadas as disposições do art. 45 da Lei nº 6.404/76. CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO: Art. 6º. 
A Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º. A Diretoria será composta por, 
no mínimo, 02 e, no máximo, 03 Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos residentes no país, 
eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e 
outras que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria. § 1º. O mandato dos Diretores será de 02 
anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos 
substitutos. § 2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro pró-
prio, dentro dos 30 dias se seguirem à sua eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua 
gestão. Os Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas 
quaisquer outras formalidades. § 3º. Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será 
substituído por quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. § 4º. Compete à Diretoria conceder licença aos Direto-
res, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. § 5º. A remuneração dos Diretores será fi-
xada pela Assembleia Geral, em montante individual ou global e a distribuição interna será feita pela Diretoria, fican-
do os Diretores dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. § 6º. Ocorrendo a vacância de cargo 
do Diretor caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de gestão. Art. 8º. A Diretoria reunir-se-á 
preferencialmente na sede social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação 
circunstanciada da ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor com antecedência mínima de 05 dias úteis, exceto 
se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. § Único – O quórum de insta-
lação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão toma-
das pela maioria dos Diretores presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Art. 9º. A Diretoria terá plenos pode-
res de administração de gestão dos negócios da Cia., de acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e 
neste Estatuto. § 1º. A prática dos seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos 
acionistas representando ao menos 2/3 do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo 
imobilizado da Cia., desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 5.000.000,00; (b) proposta de 
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício; (c) retenção de lucros da Cia.; (d) aprovação das Demonstrações 
Financeiras da Cia.; (e) contratação de empréstimos ou de obrigações, de qualquer natureza, cujo valor exceda, em 
cada caso, ao equivalente a 10% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço aprovado; (f) emissão de 
debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não, opções de compra de ações 
e/ou de qualquer outro título conversível em ações da Cia. ou que outorgue direito à participação nos lucros da Cia., 
bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos semelhantes; (g) contratação de qualquer 
negócio a longo prazo, assim entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 meses; (h) concessão de 
garantias em favor de terceiros; e (i) aquisição de participações em outras sociedades, consideradas individualmen-
te, ou direitos de qualquer natureza, classificáveis como investimentos no ativo permanente. § 2º. A prática dos se-
guintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 
3/4 do capital social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia. em valor superior a 
R$ 5.000.000,00; (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização de qualquer negócio entre a Cia., seus 
acionistas, e pessoas ou sociedades ligadas a seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas assim 
definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer disposição do Estatuto Social, exceto para 
as matérias previstas no § primeiro acima, e na extensão necessária para cumprir as obrigações legais aplicáveis; 
(e) mudança do objeto social; (f) abertura de capital; (g) fusão, incorporação ou cisão da Cia.; (h) requerimento de 
falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; (i) dissolução ou suspensão de processo de liquidação; e (j) incor-
poração de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. § 3º. Todos os atos que criem obrigações para 
a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a 
Cia., ser assinados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 Diretor em conjunto com 01 procurador, ou (c) por 02 procurado-
res com poderes especiais e específicos. § 4º. As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas por 02 
Diretores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados, vedar o substabelecimen-
to e conter prazo de duração determinado, limitado a 02 anos, exceto as procurações judiciais que poderão ser por 
prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. § 5º. Excepcionalmente, a Cia. poderá ser representada nos 
atos a que se refere este art. mediante a assinatura isolada de 01 Diretor ou de 01 mandatário, desde que haja, em 
cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. § 6º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a 
Cia. em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Cia. CAPÍTU-
LO IV - ASSEMBLEIA GERAL: Art. 10º. A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo 
presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei e, ex-
traordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. O presidente e o secretário da Assembleia 
Geral serão escolhidos pelos acionistas presentes. § 2º. Sem prejuízo do disposto no § único do art. 123 da Lei nº 
6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores, com, no mínimo, 08 dias de antecedência 
da data marcada para sua realização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada a convocação 
prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. § 3º. As deliberações da Assembleia 
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se com-
putando os votos em branco. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: Art. 11º. O Conselho Fiscal da Cia. atuará de 
forma não permanente, com as funções fixadas em lei, e será composto por, no mínimo 03 e, no máximo, 05 mem-
bros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º. O Conselho Fiscal 
somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no 
mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamen-
to terminará na primeira AGO subsequente. § 2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger. § 3º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e 
lançadas no livro próprio. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS: Art. 12º. O 
exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar as 
demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a pro-
posta de destinação do lucro líquido do exercício. Art. 13º. Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos 
prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o importe 
de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, (a) 25% serão 
atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório e (b) até 75% poderão ser retidos com base em orçamen-
to de capital, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destinados à constituição de reserva de investimento 
para assegurar a manutenção do nível de capitalização da Cia., a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do 
capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não excederá o valor do capital 
social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Art., será capitalizado ou 
distribuído aos acionistas como dividendo complementar. § 1º. A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimes-
trais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses ba-
lanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros 
acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. § 2º. A Cia. poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, 
na forma e nos limites da legislação aplicável. § 3º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio 
declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação do dividendo obrigató-
rio do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como antecipação de dividendos. CAPÍTULO VII 
– DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO: Art. 14º. A Cia. somente será dissolvida e entrará em liqui-
dação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. § 1º. A Assembleia Geral que deliberar 
sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. § 2º. A Assembleia Geral, se 
assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da 
liquidação. Art. 15º. A Cia. poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria dos votos na Assem-
bleia Geral.” Resende, 11/10/2021. Gabriel Roberti - Presidente; Thiago Contage Damaceno - Secretário. Jucerja nº 
4543163 em 18/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

BANCO MODAL S.A. 
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 33.300.005.811

Companhia Aberta de Capital Autorizado
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas do Banco Modal S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem nas Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a serem realizadas de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma 
digital ALFM Easing Voting (“Plataforma Digital”), no dia 20 de abril de 2022, às 14:00 horas, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores independentes e demais documentos 
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Examinar, discutir e votar a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021e 
ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões 
realizadas em 28 de junho de 2021, 22 de setembro de 2021 e 16 de novembro de 2022; e (iii) Fixar a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas 
em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada aos acionistas e ao mercado 
em geral: (a) Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração do capital 
social de R$ 291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito 
reais e oito centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 
412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 
174.233.999 (cento e setenta e quatro milhões, duzentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro 
milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 
704.200.000 (setecentas e quatro milhões e duzentas mil) ações, sendo 412.566.001 (quatrocentas e doze milhões, 
quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas e noventa e uma milhões, 
seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal, como resultado da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões e quatrocentas mil) ações 
preferenciais da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada no dia 
28 de abril de 2021, e cuja alteração de capital social foi devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil em 
10 de maio de 2021 (Ofício 10.462/2021-BCB/Deorf/GTRJA); e (b) Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte 
e sete) diretores, de modo a compatibilizá-la ao somatório das quantidades mínimas dos cargos de diretores. 
(ii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações ao Estatuto Social aprovadas conforme acima; 
(iii) Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 26.907.265/0001-61, empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da 
Lei das S.A.; e (iv) Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”), ratificar as aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades 
(a) Hum Bilhão Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74) e (b) Live On Meios de Pagamento 
S.A. (CNPJ/ME nº 29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados, 
respectivamente, em 03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021; e (v) Ratificar o prazo de mandato da 
Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª (primeira) reunião do Conselho de Administração da Companhia 
que se realizará após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores 
e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022. Informações Gerais: Os 
documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, incluindo, mas não se limitando, ao 
Manual de Participação e Proposta da Administração para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da 
Companhia (“Manual de Participação”), encontram-se à disposição dos acionistas para consulta (i) na sede da 
Companhia; (ii) no website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br); (iii) no website da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br); e (iv) no website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”) (www.b3.com.br). Informações para Participação: A AGOE será realizada exclusivamente de modo digital, 
nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei das S.A., e da Instrução CVM nº 481/2009 (“ICVM 481”), não havendo, 
portanto, a possibilidade de comparecimento físico à AGOE. Conforme disposto no artigo 5º, §3º, da ICVM 481, os 
acionistas que pretendam participar da AGOE, por si ou por meio de procuradores, deverão se habilitar até às 
23h59 horas do dia 18 de abril de 2022, data que antecede em 2 (dois) dias a realização da AGOE, exclusivamente 
através do link https://plataforma.alfm.adv.br/ALFM/acionista.wpconsentimento.aspx?CtxW0jdnQS4JAgUx1hIBxTh
6QcTACLS0fuGnbjrZ87Orf03hkj6YaE20t1k6CXTm.aspx, e apresentando a documentação abaixo:. Acionistas 
Pessoas Físicas: • Documento de identificação com foto. Acionistas Pessoas Jurídicas: • Último estatuto ou contrato 
social consolidado e documentação societária comprovando poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos 
diretores, termos de posse); • Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); • No caso de 
fundos de investimento: (i) último regulamento consolidado do fundo; (ii) estatuto ou contrato social do administrador 
ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os 
poderes de representação (i.e.: ata de eleição dos diretores, termos de posse); e (iii) documento de identificação 
com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador ou gestor. Acionistas Representados por procurador: 
• Além dos documentos indicados acima, procuração, que deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano para 
um procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao 
administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, de acordo com o previsto no §1º do artigo 
126 da Lei das S.A. Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados por procurador constituído conforme 
seus estatutos ou contratos sociais, não sendo obrigatório que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado ou instituição financeira; • Documento de identificação com foto do procurador. Acionistas Estrangeiros: 
• Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado 
que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser traduzidos de forma juramentada, 
não sendo necessária sua notarização e consularização. A Companhia solicita que, se possível, e para melhor 
organização da AGOE, os documentos descritos acima sejam entregues com 5 (cinco) dias corridos de antecedência 
da data de realização da AGOE, nos termos descritos no Manual de Participação. Os acionistas que não se 
habilitarem no prazo acima referido (até às 23:59 horas do dia 18 de abril de 2022) não poderão participar da AGOE. 
Para informações adicionais sobre a participação na AGOE e o acesso à Plataforma Digital, o acionista deve 
consultar o Manual de Participação. Participação por meio de Boletim de Voto a Distância: Conforme previsto 
nos artigos 21-A e seguintes ICVM 481, os acionistas da Companhia poderão encaminhar, a partir desta data e até 
o dia 14 de abril de 2022 (inclusive), suas instruções de voto em relação às matérias objeto da ordem do dia da 
AGOE mediante o preenchimento e envio dos boletins de voto a distância (“BVD”), cujos modelos foram 
disponibilizados, separadamente, no website de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.modal.com.br) e 
nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br). Para informações adicionais, o acionista deve 
observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, 
bem como no respectivo Manual de Participação. A administração da Companhia esclarece, por fim, que somente 
as ações ordinárias de sua emissão, incluindo aquelas subjacentes aos certificados de depósito emitido pela 
Companhia (units), terão direito de voto na AGOE. 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2022. 
Diniz Ferreira Baptista 

Presidente do Conselho de Administração

Após derrubada de veto sai 
renegociação de dívidas do Simples

Brasil está entre os com menor 
índice de fraudes bancárias

Uma semana após a 
derrubada do ve-
to da renegocia-

ção de dívidas do Simples 
Nacional, o Diário Oficial 
da União publicou nesta 
sexta-feira a promulgação 
da Lei Complementar 193. 
O programa prevê o parce-
lamento de dívidas com o 
Simples Nacional em mais 
de 15 anos, com desconto 
na multa, nos juros e nos 
encargos legais.

Aprovado em dezembro 
pelo Senado e pela Câmara 
dos Deputados, o Progra-
ma de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp) foi vetado pelo 
presidente Jair Bolsona-
ro no início deste ano. Na 
mensagem de veto, a Pre-
sidência da República tinha 
alegado que a renegociação 
especial seria inconstitucio-
nal e descumpriria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal ao 
implicar renúncia de receita 
sem fonte de compensação.

O Relp foi criado para 
ajudar negócios de peque-
no porte afetados pela pan-
demia de covid-19. Com o 
programa, as micro e pe-
quenas empresas inscritas 
no Simples Nacional pode-
rão parcelar a dívida em até 

188 meses (15 anos e oito 
meses). Desse total, as em-
presas pagarão uma entrada 
parcelada em até oito vezes 
mais 180 prestações.

Cada parcela terá valor 
mínimo de R$ 300 para as 
micro e pequenas empresas 
e de R$ 50 para o microem-
preendedor individual. Ha-
verá desconto de até 90% 
nas multas e nos juros de 
mora e de até 100% dos en-
cargos legais.

Haverá várias modalida-
des de parcelamento, que 
variam conforme o impacto 
da pandemia sobre o fatu-
ramento das empresas. Por 
meio da comparação en-
tre o volume financeiro de 
março a dezembro de 2020 
em relação ao observado no 
mesmo período de 2019, os 
contribuintes inscritos no 
Simples Nacional poderão 
fazer a adesão com parcelas 
de entrada e descontos di-
ferentes. Empresas que fe-
charam durante a pandemia 
também podem participar.

Caso a empresa não te-
nha sido afetada pela pan-
demia e não tenha tido que-
da no faturamento, poderá 
dar entrada de 12,5% do va-
lor total da dívida, parcelada 
em oito meses, e dividir o 
restante em 180 prestações. 

Se o faturamento tiver caído 
60%, o valor da entrada cai 
para 2,5% da dívida total.

Segundo a Agencia Brasil, 
poderá ser parcela qualquer 
dívida do Simples Nacional 
vencida até fevereiro deste 
ano. Débitos com a Previ-
dência Social poderão ser 
parcelados em até 60 meses 
(cinco anos). Dívidas com 
outros programas especiais 
de parcelamento, de 2016 e 
2018, também poderão ser 
renegociadas. A única mo-
dalidade de débitos em que 
não haverá desconto será 
para parcelamentos de 36 
meses previstos em plano 
de recuperação judicial.

O contribuinte será ex-
cluído do refinanciamento 
se não pagar três parcelas 
consecutivas ou seis alter-
nadas, se não pagar a última 
parcela, se for constatada 
fraude no patrimônio para 
não cumprir o parcelamen-
to ou se não pagar os tribu-
tos ou as contribuições para 
o FGTS que vencerão após 
a adesão ao Relp. Em troca 
da renegociação especial, o 
contribuinte deverá desistir 
de recursos administrativos 
e de ações na Justiça contra 
o governo, mas não precisa-
rá pagar os honorários ad-
vocatícios de sucumbência.

A pesquisa global 
“Fraude e experi-
ência do consumi-

dor” realizada pela Fico, líder 
mundial em análise preditiva, 
aponta que o Brasil figura en-
tre os países com menor taxa 
de fraudes bancárias (37%), 
abaixo da média global de 
42%. Apenas Alemanha 
(17%) e Canadá (33%) apre-
sentam índices menores que 
os brasileiros.

A pesquisa ainda indica que 
as fraudes com maior índice 
de preocupação dentre os bra-
sileiros são as que envolvem 
invasão de contas e alteração 
de credenciais do cliente (Ac-

count Takeover - ATO) com 
36% - embora essa modali-
dade represente apenas 9% 
das fraudes detectadas pelos 
bancos brasileiros, um índice 
muito baixo quando com-
parado à incidência global 
(18%) -, seguidas pelas frau-
des com cartões, que repre-
sentam 32%. 

A Fico é especializada em 
examinar dados e aplicar tec-
nologias como inteligência 
artificial, machine learning e 
analíticos para prever o com-
portamento do consumidor, 
otimizando as interações das 
empresas com seus clientes. 
Com atuação em mais de 100 

países, a empresa desenvolveu 
uma plataforma na nuvem 
que contribui com a tomada 
de mais de 10 bilhões de deci-
sões de negócio por ano e que 
protege 2,6 bilhões de cartões 
contra fraudes. Também reúne 
mais de 200 patentes globais 
de tecnologias que aumentam 
a lucratividade e a satisfação 
do cliente, colaborando para 
o crescimento de empresas 
de diversos segmentos, como 
financeiro, seguros, varejo, te-
lecomunicações, entre outros. 
Fundada em 1956 e com se-
de no Vale do Silício, a Fico 
inaugurou seu escritório no 
Brasil em 1998.
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SAAB PARTICIPAÇÕES E NOVOS NEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 14.772.952/0001-38 - NIRE 33.3.0030071-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 10h do 
dia 29/10/2021, na sede social da Cia., na Rua Francisco Sá nº 23, sala 807, 
parte, Copacabana, RJ, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada em face da presença da totali de dos acionistas da Cia., conforme 
lista de presença anexa (Doc. 1). 3. Mesa: Presidente: João Luiz de Siqueira 
Queiroz, Secretário: Luis Carlos Martins da Silva. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, 
foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar a alteração de endereço 
da sede da Cia. para Rua Coronel Gomes Machado nº 118, Loja 101, Centro, 
Niterói, RJ, CEP: 24020-065. Em consequência, o Art. 2º do Estatuto Social 
passa a vigorar com a redação constante de sua versão consolidada, adiante 
aprovada. 4.2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Cia., inclusive 
para refletir a alteração estatutária aprovada acima, tudo conforme redação 
consolidada constante do documento aprovado, numerado e autenticado pela 
Mesa (Doc. 2), passando o Estatuto Social a vigorar com essa redação 
consolidada. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a 
que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos 
subscritores da Cia.. 6. Presença: João Luiz de Siqueira Queiroz: Presidente; 
Luis Carlos Martins da Silva: Secretário; Acionista: Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas 
Righetto), Acionista. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 
29/10/2021. Luis Carlos Martins da Silva - Secretário. Estatuto Social 
Consolidado. Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de 
Duração. Artigo 1º. A SAAB Participações e Novos Negócios S.A. (“Cia.”) é 
uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas 
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Cia. tem sede e foro 
na Cidade de Niterói, Estado do RJ, podendo, por deliberação da Assembleia 
Geral, criar e encerrar filiais, agências, sucursais, escritórios, depósitos, 
dependências e quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer parte do 
território nacional. Artigo 3º. A Cia. tem por objeto a exploração de atividades 
relativas a saneamento, de água e esgoto, e afins, no Brasil ou no exterior, 
compreendendo, dentre outras, a produção de água e sua distribuição, bem 
como a operação, conservação e manutenção de sistemas de saneamento, 
além da coleta, tratamento e exploração de esgotos, inclusive serviços públicos 
de saneamento básico, de água e de esgotos sanitários, seja através de 
concessões, parceiras público privadas ou outra forma legalmente admitida, 
podendo, ainda, como meio de realizar seu objeto social, participar em outros 
empreendimentos e sociedades. Artigo 4º. O prazo de duração da Cia. é 
indeterminado. Capítulo II. Capital Social e Ações. Artigo 5º. O capital social 
da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de 
R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal. § 1º Todas as ações da Cia. são nominativas, facultada a adoção da 
forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus 
titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser 
cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do art. 35 da Lei n° 
6.404/76. § 2º A cada ação ordinária corresponde 01 voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. § 3º As ações serão indivisíveis em relação à Cia.. 
Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos 
serão exercidos pelo representante do condomínio. Artigo 6º. Na proporção do 
número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência 
para a subscrição do aumento de capital da Cia., na forma do art. 171 da Lei nº 
6.404/76. O direito de preferência deverá ser exercido pelo acionista no prazo 
máximo de 30 dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral que 
deliberar o aumento, sob pena de decadência, assegurado o direito a sobras 
aos acionistas que solicitarem a respectiva reserva, no mesmo prazo, após o 
qual as ações não subscritas poderão ser alienadas a terceiros. Artigo 7º. Nas 
hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de 
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o menor 
valor entre o valor econômico da Cia. e o valor de patrimônio líquido constante 
do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições 
do art. 45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III. Assembleia Geral. Artigo 8º. A 
Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em lei e pelo 
presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 primeiros meses 
subsequentes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias 
constantes do art. 132 da Lei nº 6.404/76, e, extraordinariamente, sempre que 
a lei ou os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas. Artigo 9º. 
A Assembleia Geral, convocada nos termos da lei e deste Estatuto, será 
presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, por pessoa que seja 
escolhida pelos acionistas presentes, sendo o secretário designado pelo 
presidente da Assembleia. § Único. Será dispensada convocação para aquelas 
Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. Artigo 10º. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada 
em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, um quarto do capital social com direito a voto, e em segunda 
convocação, com qualquer número. § 1º Os acionistas poderão ser 
representados na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 
ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado, devidamente 
credenciado por instrumento de procuração. § 2º As deliberações da Assembleia 
Geral serão tomadas por votos de acionistas detentores da maioria das ações 
com direito a voto, ressalvadas as exceções previstas em lei, não se computando 
os votos em branco. § 3º Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral 
será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas presentes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos 
bastem para constituir a maioria necessária para as deliberações tomadas na 
Assembleia Geral. Artigo 11º. Além das demais matérias previstas em lei ou no 
presente Estatuto, a prática dos seguintes atos dependerá de deliberação da 
Assembleia Geral: (i) alteração do Estatuto Social; (ii) eleição ou destituição, a 
qualquer tempo, de Diretores e de membros do Conselho Fiscal da Cia.; (iii) 
tomada anual das contas dos administradores e deliberação sobre as 
demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iv) autorização de emissão 
de debêntures; (v) suspensão de exercício dos direitos do acionista nos termos 
da legislação aplicável; (vi) aprovação de avaliação de bens com que o 
subscritor concorrer para a formação do capital social; (vii) autorização de 
emissão de partes beneficiárias; (viii) participação da Cia. em fusão, 
incorporação ou cisão, sua dissolução e/ou liquidação, eleição e destituição de 
liquidantes e julgamento de suas contas; (ix) desdobramento ou grupamento 
de ações; (x) redução ou aumento do capital social da Cia., inclusive por meio 
de emissão ou venda de opções ou outros valores mobiliários da Cia. 
conversíveis em ações ou que outorguem direitos à subscrição de ações; (xi) 
transformação do tipo societário da Cia.; (xii) declaração de falência; (xiii) 
promoção de processo de recuperação judicial ou extrajudicial da Cia.; (xiv) 
emissão de bônus de subscrição. Capítulo IV. Administração. Artigo 12º. A 
Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma da Lei e deste Estatuto 
Social. § 1º A Diretoria será composta por 02 a 05 Diretores, sendo 01 Diretor 
Presidente e os demais sem designação específica, todos residentes no País, 
acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 
Geral, com mandato de 3 anos. § 2º Os Diretores tomarão posse mediante 
assinatura de termo de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, até 
30 dias após sua eleição. § 3º A remuneração dos Diretores será fixada, em 
verba global, pela Assembleia Geral, em atenção aos critérios estabelecidos no 

art. 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo sua distribuição à Diretoria. § 4º Os 
membros da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como garantia de 
sua gestão.§ 5º Findo o prazo de gestão, os membros da Diretoria permanecerão 
no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Artigo 
13º. Em caso de impedimento ou ausência temporária, cada Diretor será 
substituído pelo Diretor que houver previamente designado, por escrito, para 
esse efeito. Em caso de vacância permanente no cargo do Diretor, será 
convocada Assembleia Geral, dentro de 30 dias, para eleição do substituto, a 
fim de cumprir o restante do mandato do substituído. Artigo 14º. A Diretoria 
reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por quaisquer 02 
Diretores, com antecedência mínima de 02 dias úteis. Independentemente de 
convocação, será considerada regular a reunião de Diretoria a que 
comparecerem todos os Diretores. As deliberações da Diretoria serão tomadas 
por maioria de votos, cabendo a cada Diretor 01 voto e serão consignadas em 
atas lavradas no Livro Registro de Atas das Reuniões de Diretoria, tornando-se 
efetivas com a assinatura de tantos Diretores quantos bastem para perfazer a 
maioria necessária. Artigo 15º. Observado o disposto neste Estatuto, os 
Diretores terão a representação ativa e passiva da Cia., em juízo ou fora dele, 
competindo-lhes, nos limites estabelecidos por este Estatuto e dentro das suas 
respectivas atribuições, a prática dos atos necessários ao funcionamento 
regular da Cia., inclusive cumprindo e fazendo cumprir as deliberações da 
Assembleia Geral. Artigo 16º. Observado o disposto no § Único deste Art. 16, 
a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, 
ordens de pagamento e contratos, bem como a prática de atos que criem 
obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações, deverão, sob 
pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser assinados (i) por quaisquer 
02 Diretores em conjunto; (ii) por 01 Diretor e 01 procurador, nomeado na forma 
do § Único deste Art.; ou (iii) por 02 procuradores com poderes específicos, 
nomeados na forma do § Único deste Art.. § Único. Os instrumentos de 
mandato outorgados pela Cia. serão sempre assinados por quaisquer 02 
Diretores em conjunto. Os instrumentos de mandato terão prazo de duração 
determinado, limitado a 02 anos, exceto no caso de mandatos outorgados a 
advogados, para o patrocínio dos interesses da Cia., judicial ou 
administrativamente, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado. 
Artigo 17º. São expressamente vedados, sendo considerados nulos e 
inoperantes, com relação à Cia., os atos de qualquer Diretor, empregado ou 
procurador da Cia. que a envolvam em qualquer obrigação relativa a operações 
ou negócios estranhos ao objeto social, ou que tenham sido praticados em 
desconformidade com o estabelecido no presente Estatuto. Capítulo V. 
Conselho Fiscal. Artigo 18º. O Conselho Fiscal somente funcionará nos 
exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que 
representem o quórum mínimo exigido por lei e cada período de seu 
funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. § Único. O Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, será composto de 03 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, 
observados os requisitos legais. Capítulo VI. Acordo de Acionistas. Artigo 
19º. A Cia. observará os acordos de acionistas, quando existentes, arquivados 
em sua sede na forma do art. 118 da Lei nº 6.404/76, sendo expressamente 
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral acatar 
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas 
devidamente arquivado na sede social, que foi proferida em desacordo com o 
que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente 
vedado à Cia. aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/
ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros 
valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em 
acordo de acionistas. Capítulo VII. Exercício Social e Destinação de Lucros. 
Artigo 20º. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de 
dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações 
financeiras da Cia., de acordo com o as disposições legais aplicáveis. § Único. 
Por deliberação da Diretoria, poderão ser levantadas demonstrações 
financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores e declarados 
dividendos intermediários, observado o disposto nos arts. abaixo. Artigo 21º. 
Juntamente com as demonstrações financeiras, a administração apresentará à 
AGO proposta de destinação resultado apurado, observando as seguintes 
regras: (i) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda; 
(ii) sobre o lucro remanescente será calculada a importância que for atribuída 
à participação dos administradores, observadas as limitações legais; (iii) do 
lucro líquido do exercício destinar-se-ão 5%, no mínimo, para constituição de 
reserva legal, até atingir 20% do capital social. No exercício em que o saldo da 
reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o § 
1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social, não será 
obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva 
legal; (iv) do saldo do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 
6.404/76: (a) 25% serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório, 
exceto na hipótese prevista no § primeiro, infra, imputando-se ao dividendo 
obrigatório os dividendos e juros sobre capital próprio pagos antecipadamente 
no curso do exercício, por deliberação da Diretoria; (b) de 5% a 75% para 
constituição de uma Reserva de Investimentos e Capital de Giro, destinada ao 
financiamento das operações e investimentos da Cia.. Para efeitos do art. 194, 
inciso III, da Lei nº 6.404/76, o saldo da Reserva de Investimentos e Capital de 
Giro, somado ao saldo da Reserva Legal, não poderá ultrapassar o valor do 
capital social da Cia.. Caso o saldo da Reserva de Investimentos e Capital de 
Giro, somado ao saldo da Reserva Legal, ultrapasse o capital social, a 
Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou 
no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos 
acionistas; e (c) o saldo, se houver, será destinado ao pagamento de dividendos 
complementares. § 1º O dividendo obrigatório previsto no item (iv) (a) do caput 
deste Art. não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 
administração informarem à Assembleia Geral ser ele incompatível com a 
situação financeira da Cia.. § 2º A Cia. poderá declarar e pagar juros a título de 
remuneração do capital próprio, na forma do art. 9º da Lei nº 9.249/95, os quais 
serão imputados ao valor do dividendo obrigatório de que trata o item (iv) (a) do 
caput deste Art., conforme faculta o § 7º do art. 9º da referida Lei. Artigo 22º. 
Os dividendos declarados serão pagos nos prazos legais, somente incidindo 
correção monetária e/ou juros mediante expressa determinação da Assembleia 
Geral e, se não reclamados no prazo de 03 anos contados da deliberação que 
autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Cia.. Artigo 23º. A Cia., 
por deliberação da Assembleia Geral, poderá: (i) distribuir dividendos 
intermediários à conta do lucro apurado nas demonstrações financeiras 
levantadas de acordo com o § Único do Art. 20º deste Estatuto Social, a título 
de antecipação do dividendo obrigatório previsto no item (iv) (a) do Art. 21º 
deste Estatuto Social, observadas as disposições legais; e (ii) distribuir 
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes na última demonstração financeira anual ou trimestral. 
Capítulo VIII. Liquidação e Transformação. Artigo 24º. A Cia. dissolver-se-á 
e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia 
Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante, fixar-lhe os 
poderes e remuneração e o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período 
de liquidação. Artigo 25º. A Cia. poderá transformar seu tipo jurídico mediante 
deliberação da maioria absoluta dos votos na Assembleia Geral”. Jucerja nº 
4769131 em 14/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO  
EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS INTERESSADOS  

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE  
NITERÓI EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 159.796 
NELSON LEAL BASTOS FILHO, Delegatário do Registro de Imóveis da 7ª Cir-
cunscrição de Niterói/RJ, 16º Ofício, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos 
aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSEN-
TES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/
OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provi-
mento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido 
de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por 
CONCEIÇÃO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA, nascida em 08/12/1934, filha de 
Mario Boquimpani e Alzira Boquimpani, brasileira, viúva, aposentada, sem união 
estável, portadora da carteira de identidade nº 01.677.779-9, expedida pelo DE-
TRAN/RJ em 01/09/2011, inscrita no CPF sob o nº 345.141.987-49, residente e 
domiciliada nesta cidade na Rua Alci Amorim da Cruz, nº 288, lote 13, Piratininga, 
sem endereço eletrônico, autuado em 23.12.2020, - Protocolo nº 159.796 ten-
do por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Lote 20 (vinte), da 
quadra 33, com frente para a Rua Dr. Alcy Amorim da Cruz (antiga Rua 20) com 
acesso pela Rua 19, que tem acesso pela Avenida 03, do loteamento denomina-
do MARAZUL, situado no 2° Distrito deste Município, medindo o terreno no seu 
todo: 15,00m de frente; 6,00m de fundos, onde confina com terras de quem de 
direito; por 55,00m do lado direito, confrontando com o lote 19; e, 59,00m do lado 
esquerdo confrontando com o lote 21, com a área total de 722,00m2, matriculada 
sob nº 41.503 da qual será destacado, figurando como proprietário da totalidade 
do imóvel: ALVARO FRANCISCO TIBAU. A requerente pleiteia o reconhecimento 
da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a 
posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há mais de 15 
(quinze) anos. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que 
funciona à Rua Maestro Felício Toledo nº 519, loja 101, centro, Niterói, no horário 
das 10:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (21) 2722-0065. Decor-
rido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma da publi-
cação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as 
razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento 
da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome da requerente, como 
previsto no art. 216-A, § 6°, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhe-
cimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro nin-
guém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Niterói, 16 de março 
de 2022. O Substituto, Eduardo Dias e Souza - Matrícula nº 94/4859. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.  CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE 
FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO 
DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E 
INTERESTADUAL, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e 
inscrita no CNPJ sob o nº de registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO 
ALVES, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios cooperados 
para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 31 de março de 2022, nas dependências do prédio onde a cooperativa 
está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e 
possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida 
entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de 
Saúde, como prevenção contra a COVID-19. Para tanto, a AGO será realizada 
na Estrada do Engenho Velho, 840, Taquara, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 
22.723-395, em primeira convocação as 08:00 h com a presença mínima de 
2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda convocação as 09:00 
h com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em 
terceira e última convocação as 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) 
sócios cooperados. Na data da presente convocação a cooperativa tem 
no total do seu quadro social 236 (duzentos e trinta e seis) associados 
ativos. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados 
poderão participar e votar a distância na assembleia, caso necessário, nos 
termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida 
Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a 
seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao Exercício 2021 
para Deliberação da Assembleia conforme itens a seguir: a) Apresentação 
do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação do Balanço Geral de 
DSPE – Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do 
Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação 
de Contas relativa ao Exercício 2021; 3) Deliberação da Assembleia sobra a 
Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício 2021; 4) Eleição do Novo 
Conselho Fiscal para o Mandato de um ano 2022/2023;              5) Demais 
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 21 de março de 2022.

Caio Souto Alves – Diretor Presidente

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA 

DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSAP
 CNPJ: 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996

O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSAP, no uso das 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária que realizar-
se em nossa sede, no dia 31 de março de 2022. Em primeira convocação às 
19:30 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação 
às 20:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do 
número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira 
e última convocação, às 21:30 horas, com a presença mínima de 50% dos 
Cooperados associados, a fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: 
Assembleia Geral Extraordinária: 1.  Admissão/Demissão de Cooperados; 
2. Admissão/Demissão de Diretores; 3. Eleição de Diretores. Assembleia 
Geral Ordinária: Prestação de contas do exercício social do ano de 2021, 
compreendendo: 1 - Balanço Geral; 2 - Relatório de Gestão; 3 - Demonstração 
de Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4 - Destinação das Sobras ou 
perdas no exercício; 5 - Parecer do Conselho fiscal; 6 - Eleição do Conselho 
fiscal 2022/2023. Niterói, 19 de março de 2022.

SIVALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

Aumento do crédito sem  
garantias elevará inadimplência

Cenários Macroeconômicos para 2022 serão discutidos
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta
CNPJ Nº 33.035.536/0001-00 - NIRE 33.3.00103911

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022
1) DATA E HORA: No dia 18 de março de 2022, às 11:00 horas, mediante 
conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto Social. 
2) PARTICIPANTES: Participaram da reunião a totalidade dos Conselheiros 
de Administração da Companhia, a saber, Antônio José de Almeida 
Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos, e ainda 
o Diretor Roberto Correa. 3) MESA: Antônio José de Almeida Carneiro – 
Presidente e Roberto Correa – Secretário. 4) ORDEM DO DIA: Aprovação 
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021, do Relatório 
da Administração e Contas da Diretoria. 5) ASSUNTOS DISCUTIDOS 
E DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião foram solicitados alguns 
esclarecimentos sobre o trabalho da auditoria independente, que foram 
respondidos pelo Diretor Roberto Correa. Na sequência os Conselheiros 
se manifestaram pela aprovação das Demonstrações Financeiras, do 
Relatório de Administração e das Contas da Diretoria relativas ao exercício 
de 2021, que deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária, ficando 
a Diretoria autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à 
divulgação e publicação das demonstrações financeiras e convocação da 
AGO. 6) ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada esta ata.  Rio de Janeiro, 18 de março de 2022. Antonio José de 
Almeida Carneiro - Presidente; Roberto Alexandre de A.A.Quilelli Corrêa - 
Secretário. Conselheiros: Antonio José de Almeida Carneiro; Luiz Serafim 
Spínola Santos; José Luiz Villar Boardman.

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA 
CD 07/2022

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA
CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Sócios, em pleno gozo de seus direitos e quites 
com o clube até o mês de ABRIL/2022, a comparecerem à Assembléia 
Geral Ordinária Eletiva, a realizar-se às 20:00 horas do dia 12 de abril 
de 2022 (terça-feira), no Salão de Festas Novos Ventos, sito à Rua 
Orestes Barbosa, 229 – Jardim Guanabara, Ilha do Governador – RJ, a 
fim de deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: Eleição do Conselho 
Deliberativo para o quadriênio MAIO/2022 á MAIO/2026, conforme 
artigo 13 letra “b” do Estatuto do Iate Clube Jardim Guanabara. A 
Assembléia Geral Ordinária Eletiva reunir-se-á às 20:00 horas, podendo 
deliberar com qualquer número de sócios presentes, de acordo com o 
parágrafo 3º do artigo 13 do Estatuto do Iate Clube Jardim Guanabara.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022.
Luciano Rodrigues de Souza Filho

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de Novembro de 1895

CONSELHO DELIBERATIVO - REUNIÃO ORDINÁRIA - ELEIÇÃO 
ELEGER E EMPOSSAR MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

Ficam convocados os senhores membros natos e eleitos do Conselho  
Deliberativo que estão no gozo dos seus direitos estatutários, ou seja, 
quites com o FLAMENGO, para reunião ordinária a realizar-se no próximo 
dia 28 de março, segunda-feira, das 8h às 21h, na Av. Borges de Medeiros, 
997, Lagoa, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, para a seguinte ordem 
do dia: ELEGER E EMPOSSAR OS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES  
DO CONSELHO FISCAL, para o triênio 01.04.2022/31.03.2025.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2022.
Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire - Presidente do Conselho DeliberativoAs baixas taxas de ju-

ros aliadas à manu-
tenção dos progra-

mas de auxílio emergencial 
do governo levaram a mais 
um ano de forte expansão 
da carteira de crédito das 
instituições financeiras bra-
sileiras, de acordo com um 
novo relatório da Fitch Ra-
tings.

No entanto, a agência 
acredita que os atuais de-
safios econômicos devem 
desacelerar a expansão do 
crédito em 2022. Entre es-

tes desafios estão o limitado 
crescimento econômico e o 
desemprego ainda alto, com-
binados com uma tendência 
crescente de endividamento 
familiar e com os aumentos 
das taxas de juros, devido à 
inflação persistente.

A Fitch analisou os riscos 
do crescimento do crédito 
sem garantias, especialmente 
aqueles relacionados à po-
pulação não bancarizada de 
baixa renda no segmento de 
cartões de crédito sem garan-
tias. No relatório, a agência 

também contextualiza o au-
mento gradual do número de 
FinTechs no Brasil, que está 
transformando o cenário do 
setor bancário.

O relatório analisa o 
crescimento do crédito e as 
tendências de inadimplên-
cia nas carteiras de varejo e 
empresas. De acordo com 
as projeções da Fitch, os 
créditos em atraso há mais 
de noventa dias (NPLs) 
manterão sua trajetória as-
cendente, impactados pela 
deterioração dos créditos 

sem garantias.
A agência realizou sua 

análise no contexto das am-
plas reservas dos bancos de 
grande porte, utilizadas pa-
ra cobertura de créditos em 
atraso e criadas em 2020, e 
de seus contínuos e saudá-
veis spreads de juros e dos 
impactos sobre a rentabili-
dade. Ao mesmo tempo, a 
Fitch destaca as incertezas 
advindas do conflito militar 
externo em andamento e do 
processo eleitoral brasileiro 
(a ocorrer em 2022).

O programa de Pós-
Graduação lato 
sensu em Finan-

ças e Economia da Escola 
de Economia de São Paulo 
da Fundação Getulio Var-
gas (FGV EESP), o Master, 
promoverá nesta segunda-
feira (21), às 18h, um deba-
te online e gratuito sobre os 
Cenários Macroeconômicos 
para 2022 e 2023: “Guerra na 

Ucrânia, Corrida Presidencial 
e Perspectivas Econômicas”.

Nesse momento, a Guer-
ra na Ucrânia e suas severas 
consequências econômi-
cas se faz presente, além 
da corrida presidencial no 
Brasil, que movimentam a 
construção de cenários para 
a economia brasileira, para 
o curto e o médio prazo. O 
objetivo desse bate-papo é 

mostrar as possíveis altera-
ções nas perspectivas para 
o crescimento econômico, 
nas taxas de inflação, nas 
decisões do Copom e nas 
taxas de câmbio, dadas es-
sas circunstâncias.

Participam do evento: Nil-
son Teixeira, sócio na Macro 
Capital, com larga experiên-
cia em diversas instituições 
financeiras e com Ph.D. em 

Economia pela Universidade 
da Pensilvânia; e Emerson 
Marçal, professor na FGV 
EESP, coordenador da Gra-
duação em Economia e do 
Centro de Macroeconomia 
Aplicada (CEMAP). A me-
diação é do Márcio Holland, 
professor e coordenador do 
curso de Pós-graduação em 
Finanças e Economia da 
FGV EESP (Master). 
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EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO  
EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS INTERESSADOS  

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO DE  
NITERÓI EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 159.798
NELSON LEAL BASTOS FILHO, Delegatário do Registro de Imóveis da 7ª 
Circunscrição de Niterói/RJ, 16° Ofício, na forma da lei etc. FAZ SABER a to-
dos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos 
AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔN-
JUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 
e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o 
pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado 
por CONCEIÇÃO BOQUIMPANI DIAS DA SILVA, nascida em 08/12/1934, filha 
de Mario Boquimpani e Alzira Boquimpani, brasileira, viúva, aposentada, sem 
união estável, portadora da carteira de identidade nº 01.677.779-9, expedida 
pelo DETRAN/RJ em 01/09/2011, inscrita no CPF sob o nº 345.141.987-49, 
residente.e domiciliada nesta cidade na Rua Alci Amorim da Cruz, nº 288, lote 
13, Piratininga, sem endereço eletrônico, autuado em 23.12.2020, - Protocolo nº 
159.798 tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Lote 18 
(dezoito), da quadra 33, com frente para a Rua Dr. Alcy Amorim da Cruz (antiga 
Rua 20), do loteamento denominado MARAZUL, situado no 2° Distrito deste 
Município, medindo o terreno no seu todo: 15,00m de frente; 7,00m de fundos; 
por 50,00m do lado direito; e, 52,00m do lado esquerdo, com a área total de 
630,00m2, matriculada sob nº 41.500 da qual será destacado, figurando como 
proprietário da totalidade do imóvel: GILBERT DESCHATRE. A requerente plei-
teia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do 
Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com 
justo título, há mais de 15 (quinze) anos. O requerimento e a documentação 
completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para 
exame nesta serventia, que funciona à Rua Maestro Felício Toledo nº 519, loja 
101, centro, Niterói, no horário das 10:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-
-feira, fone (21) 2722-0065. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
a contar da data de cada uma da publicação deste edital, sem que haja 
a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, 
será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e 
ensejará o seu imediato registro em nome da requerente, como previsto no 
art. 216-A, § 6°, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa 
alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Niterói, 16 de março de 2022. 
O Substituto, Eduardo Dias e Souza - Matrícula nº 94/4859.

O Presidente Voluntário da ABBR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO, no exercício de suas atribuições, 
nos termos do inciso VII do artigo 33 do Estatuto Social  da Instituição, e 
atendendo ao que determina o Ato das Disposições Transitórias, Anexo 
ao novo Estatuto Social, aprovado por unanimidade pela Assembleia 
Geral Extraordinária instalada em 21 de setembro de 2021 e registrado 
em 14/12/2021, junto ao Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
da Cidade do Rio de Janeiro, sob o protocolo EDZW59950QKU, vem, por 
meio da presente, CONVOCAR os Senhores Conselheiros e Senhoras 
Conselheiras, bem como todos os Associados para comparecerem no 
dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, 
e às 10:30 horas em segunda, para a instalação das Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre as matérias 
abaixo.1)Análise do Relatório de Atividades, Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados do exercício de 2021, estes com os 
pareceres da Auditoria e do Conselho Fiscal; 2)Eleição dos novos 
Membros dos Conselhos de Administração e Consultivo para novo 
mandato de 03 (três) anos, bem como recondução, pelo Conselho 
Deliberativo, dos atuais Presidente, 1º. Vice-Presidente, 2º. Vice-
Presidente e Diretor Secretário, compondo o novo Conselho de 
Administração; 3)Recondução dos membros do Conselho Fiscal 
para novo mandato de 03 (três) anos; 4)Posse de todos os Membros 
eleitos; e 5)Assuntos Gerais. Observações: - Em decorrência do 
cumprimento das regras sanitárias na prevenção do Coronavirus – 
COVID-19, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada de forma 
híbrida, com participação presencial e virtual (por videoconferência) 
no Auditório da ABBR. - No local será observado o distanciamento, 
uso de máscara e álcool em gel. - O Acesso virtual poderá ser através 
dos aparelhos de telefone celular, tablet ou computador. - O código 
(link) para acesso à transmissão virtual será informado no dia 30 de 
março de 2022 por WhatsApp e e-mail. Rio de Janeiro, 17 de março 
de 2022. Deusdeth Gomes do Nascimento Presidente-Voluntário 
do Conselho de Administração

ABBR – Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ/ME nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462

Ata da Assembleia Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 09h do dia 
11/10/2021, na sede social da Concessionária Águas de Paraty S/A (“Cia.”), na 
Rua Lourival Valentim dos Santos nº 297, Vila Colonial, na Cidade de Paraty, 
Estado do RJ, CEP 23970-000. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença 
da totalidade dos acionistas (Doc. 01). 3. Mesa: Presidente: Luis Carlos Martins 
da Silva; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações por acionista representando a totalidade do capital 
social votante da Cia.: 4.1. Aprovar a reformulação do Estatuto Social da Cia., 
passando o mesmo a vigorar com a redação consolidada constante do Doc. 
02. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se 
refere esta Assembleia, que foi aprovada pela acionista, representando a 
totalidade do capital social, presente. 6. Assinaturas: Luis Carlos Martins da 
Silva; Presidente; Leonardo das Chagas Righetto; Secretário. Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das 
Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Paraty, 11/10/2021. Luis Carlos Martins da Silva - Presidente; 
Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Estatuto Social Consolidado. 
“Capítulo I - Denominação, Duração, Sede e Objeto Social. Art. 1º. A 
Concessionária Águas de Paraty S.A. (“Cia.”), reger-se-á pelo presente 
Estatuto Social e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis. Art. 2º. A 
Cia. tem por objeto social a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, que consiste na (i) 
construção, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário; (ii) 
reestruturação, operação e manutenção do sistema de abastecimento de 
água, incluindo a instalação de hidrômetros, nas ligações prediais, qualquer 
que seja sua destinação; e (iii) gestão comercial dos serviços retromencionados, 
além dos serviços complementares, assim entendidos como aqueles serviços 
correlatos aos citados, tudo em conformidade com as condições e 
especificações do contrato de concessão a ser firmado entre o Município de 
Paraty (“Poder Concedente”) e a Cia. (“Contrato de Concessão”), em virtude 
do procedimento licitatório promovido pelo Poder Concedente nos termos do 
edital da Concorrência Pública nº 004/2013. Art. 3º. A Cia. tem sua sede e foro 
na Cidade de Paraty, Estado do RJ, podendo, por deliberação da Diretoria, 
criar e extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios de representação e 
dependências similares em qualquer ponto do País ou do exterior. Art. 4º. O 
prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II – Capital Social. Art. 
5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e parcialmente integralizado, 
é de R$ 20.743.852,80, dividido em 20.743.852 ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal. §1º. A cada ação ordinária corresponde 01 voto nas 
Assembleias Gerais, observado o disposto nos parágrafos deste Art. §2º. Na 
proporção do número de ações que forem titulares, os acionistas terão direito 
de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários 
conversíveis em ações, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de 
preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias. §3º. A Cia. 
fica autorizada a manter as ações de sua emissão em contas de depósito, em 
nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada a prestar esse 
serviço. A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de 
serviço de transferência de propriedade, observados os limites legalmente 
fixados. §4º. O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações 
subscritas nas condições previstas no respectivo boletim de subscrição ou 
chamada de capital ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do 
art. 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a multa de 10% do valor da 
prestação em atraso, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a 
variação positiva do Índice Geral de Preços ao mercado – IGP-M, divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou índice que venha a substituí-lo, em 
caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no art. 
107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% ao ano, 
pro rata temporis. §5º. Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada 
a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do 
reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último 
balanço aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Cia., 
apurado em avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, 
observadas as disposições do art. 45 da Lei nº 6.404/76. Capítulo III - 
Administração. Art. 6º. A Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma 
da lei e deste Estatuto Social. Art. 7º. A Diretoria será composta por, no mínimo 
02 e, no máximo 03 Diretores sem designação específica, acionistas ou não, 
todos residentes no país, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela 
Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras 
que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral e pela Diretoria. §1º. O 
mandato dos Diretores será de 02 anos, permitida a reeleição, sendo o 
mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos respectivos 
substitutos. §2º. Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias se seguirem 
à sua eleição, estando dispensados de prestar caução em garantia de sua 
gestão. Os Diretores reeleitos serão reinvestidos nos seus cargos pela própria 
Assembleia Geral, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. §3º. 
Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor 
será substituído por quem for indicado, por escrito, pela Diretoria. §4º. Compete 
à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder 
a 30 dias, quando remunerada. §5º. A remuneração dos Diretores será fixada 
pela Assembleia Geral, em montante individual ou global, e a distribuição 
interna será feita pela Diretoria, ficando os Diretores dispensados de prestar 
caução como garantia de sua gestão. §6º. Ocorrendo a vacância de cargo do 
Diretor caberá à Assembleia Geral eleger novo Diretor, fixando o prazo de 
gestão. Art. 8º. A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede social, 
sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com 
indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor com 
antecedência mínima de 05 dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo 
forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores. Parágrafo Único – O 
quórum de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros 
em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos 
Diretores presentes à reunião e lavradas em livro próprio. Art. 9º. A Diretoria 
terá plenos poderes de administração de gestão dos negócios da Cia., de 
acordo com suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. § 1º. 
A prática dos seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa 
aprovação, por escrito, dos acionistas representando ao menos 2/3 do capital 
social: (a) alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da 
Cia., desde que o valor seja superior a R$ 500.000,00 e inferior a R$ 

5.000.000,00; (b) proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido do 
exercício; (c) retenção de lucros da Cia.; (d) aprovação das Demonstrações 
Financeiras da Cia.; (e) contratação de empréstimos ou de obrigações, de 
qualquer natureza, cujo valor exceda, em cada caso, ao equivalente a 10% do 
patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço aprovado; (f) emissão de 
debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, conversíveis 
ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível 
em ações da Cia. ou que outorgue direito à participação nos lucros da Cia., 
bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos 
semelhantes; (g) contratação de qualquer negócio a longo prazo, assim 
entendidos os negócios com prazo igual ou superior a 24 meses; (h) concessão 
de garantias em favor de terceiros; e (i) aquisição de participações em outras 
sociedades, consideradas individualmente, ou direitos de qualquer natureza, 
classificáveis como investimentos no ativo permanente. § 2º. A prática dos 
seguintes atos pela Cia. depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, 
dos acionistas representando ao menos 3/4 do capital social: (a) alienação ou 
oneração de bens integrantes do ativo imobilizado da Cia. em valor superior a 
R$ 5.000.000,00; (b) alteração do dividendo mínimo obrigatório; (c) realização 
de qualquer negócio entre a Cia., seus acionistas, e pessoas ou sociedades 
ligadas a seus acionistas e administradores, assim consideradas aquelas 
assim definidas pela legislação do imposto de renda; (d) alteração de qualquer 
disposição do Estatuto Social, exceto para as matérias previstas no parágrafo 
primeiro acima, e na extensão necessária para cumprir as obrigações legais 
aplicáveis; (e) mudança do objeto social; (f) abertura de capital; (g) fusão, 
incorporação ou cisão da Cia.; (h) requerimento de falência ou recuperação 
judicial ou extrajudicial; (i) dissolução ou suspensão de processo de liquidação; 
e (j) incorporação de outra sociedade ou de parcela cindida de outra sociedade. 
§3º. Todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros 
de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos 
contra a Cia., ser assinados: (a) por 02 Diretores; (b) por 01 Diretor em conjunto 
com 01 procurador, ou (c) por 02 procuradores com poderes especiais e 
específicos. §4º. As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas 
por 02 Diretores em conjunto, devendo conter descrição pormenorizada dos 
poderes outorgados, vedar o substabelecimento e conter prazo de duração 
determinado, limitado a 02 anos, exceto as procurações judiciais que poderão 
ser por prazo indeterminado e autorizar o substabelecimento. §5º. 
Excepcionalmente, a Cia. poderá ser representada nos atos a que se refere 
este Art. mediante a assinatura isolada de 01 Diretor ou de 01 mandatário, 
desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria. 
§6º. É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Cia. em negócios 
estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em 
nome da Cia. Capítulo IV – Assembleia Geral. Art. 10º. A Assembleia Geral, 
com as funções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-
se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos 
em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. 
§1º. O presidente e o secretário da Assembleia Geral serão escolhidos pelos 
acionistas presentes. §2º. Sem prejuízo do disposto no § único do art. 123 da 
Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral será convocada por qualquer dos 
Diretores, com, no mínimo, 08 dias de antecedência da data marcada para sua 
realização, especificando as matérias a serem discutidas. Será dispensada a 
convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos 
os acionistas. §3º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas em lei e neste Estatuto e serão tomadas por maioria de 
votos, não se computando os votos em branco. Capítulo V - Conselho Fiscal. 
Art. 11º. O Conselho Fiscal da Cia. atuará de forma não permanente, com as 
funções fixadas em lei, e será composto por, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. §1º. O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios 
sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, 
no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a 
voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira AGO 
subsequente. §2º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será 
fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §3º. As deliberações do Conselho 
Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo 
VI - Exercício Social e Destinação de Resultados. Art. 12º. O exercício 
social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício 
a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, 
observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício. Art. 13º. Do resultado apurado no 
exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão 
aplicados na constituição da reserva legal, a qual não exceder o importe de 
20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 
6.404/76, se existente, (a) 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório e (b) até 75% poderão ser retidos com base em orçamento 
de capital, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76, e/ou destinados à 
constituição de reserva de investimento para assegurar a manutenção do 
nível de capitalização da Cia., a expansão das atividades sociais e/ou o 
reforço do capital de giro, sendo que o saldo das reservas de lucros, com as 
exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro 
líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste Art., será 
capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º. 
A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos 
menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro 
apurado nesses balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem 
como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou 
reservas, obedecidos os limites legais. §2º. A Cia. poderá, ainda, pagar juros 
sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §3º. Os 
dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em 
cada exercício social serão computados, por seu valor líquido para satisfação 
do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão 
creditados como antecipação de dividendos. Capítulo VII - Dissolução, 
Liquidação e Transformação. Art. 14º. A Cia. somente será dissolvida e 
entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos 
previstos em lei. §1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação 
caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º. A 
Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número 
fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período da liquidação. Art. 15º. 
A Cia. poderá transformar seu tipo jurídico mediante deliberação da maioria 
dos votos na Assembleia Geral”. Paraty, 11/10/2021. Luis Carlos Martins da 
Silva - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nº 
4549638 em 21/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário 
Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPROPE COOPERATIVA 
DOS PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O Presidente da COOPROPE COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ 44.913.835/0001-08, Inscrição 
Estadual nº 1016037-03, com sede na Avenida Capitão Oswaldo 
Freire 338, Cajá, Carpina/PE, CEP 55813-550,, convida seus vinte 
e dois (22) associados, para a TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 a ser realizada em sua sede no dia 31 de 
março de 2022 com primeira chamada as 18:00h, segunda chamada as 
19:00h e terceira e última chamada as 20:00h onde a seguinte pauta será 
deliberada e votada:  (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, 
eleição e posse de cargos vacantes. Carpina/PE, 21 de março de 2022. 

Mário Terêncio Albuquerque Cavalcante
CPF 976.139.324-00- Diretor Presidente.

B3: lucro dos acionistas subiu 16,6% em 2021
Já os números do 4º tri vieram abaixo das expectativas do mercado

A B3 S.A. divulgou 
nesta sexta-feira os 
resultados financei-

ros do quarto trimestre de 
2021 e do acumulado do 
ano. O lucro líquido atribu-
ído aos acionistas em 2021 
atingiu R$ 4,7 bilhões, au-
mento de 13,6% em relação 
ao ano anterior. A receita 
líquida somou R$ 9,2 bi-
lhões, com alta de 10,3%.

Já no quarto trimestre de 
2021, as receitas somaram 
R$ 2,4 bilhões, queda de 
4,2% na comparação com 
o quarto trimestre de 2020, 
quando os números foram 
impactados positivamente 
por reversão de provisões 
não recorrentes. O lucro lí-
quido recorrente atingiu R$ 
1,2 bilhão, aumento de 6% 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Logo 
depois da apresentação dos 
resultados, as ações da B3 
(SA:B3SA3) marcavam as 
principais quedas do Ibo-
vespa. Às 14h54 as ações 
recuavam 0,72%, a R$ 13,80 
mas no fechamento avança-
ram para R$ 14,11, acrésci-
mo de 1,51%. As despesas 
vieram acima do esperado.

No mercado de ações e 

instrumentos de renda va-
riável listados, os destaques 
foram os crescimentos de 
14% no volume financeiro 
médio diário negociado no 
mercado à vista de ações 
(ADTV) e de 56,4% no vo-
lume de contratos futuros 
de índice de ações. No mer-
cado à vista, a alta refletiu a 
maior capitalização média 
de mercado, influenciada 
pelas ofertas públicas reali-
zadas e pela recuperação do 
valor das ações listadas no 
segmento, depreciado em 
2020 devido à pandemia. 
Durante o ano foram reali-
zados 46 IPOs e 26 follow-
ons, que somaram R$ 130,5 
bilhões.

 Segundo a B3, os vo-
lumes de emissões e o es-
toque de instrumentos de 
captação bancária registra-
dos no período cresceram 
5% e 14,2%, respectiva-
mente, em função do cres-
cimento de emissões de 
CDBs, que representaram 
75,4% das novas emissões 
de captação bancária duran-
te 2021, e das consecutivas 
altas na taxa básica de juros, 
que contribuíram para o au-
mento no volume financei-

ro em estoque.
Já o estoque médio de 

instrumentos de dívida cor-
porativa aumentou 6,5%, 
com as debêntures de lea-
sing representando 21,3% 
do estoque médio de dívida 
corporativa em 2021. Ou-
tro destaque do mercado de 
renda fixa foi o crescimen-
to do Tesouro Direto, cujo 
número de investidores e 
de estoque em aberto apre-
sentaram altas de 22,3% e 
4,7%, respectivamente.

Aquisições

A companhia concluiu, 
em dezembro, a operação de 
aquisição de 100% do capital 
social da Neoway.  Em 2021, 
a B3 investiu R$ 600 milhões 
para viabilizar a criação da 
Dimensa, empresa líder na 
oferta de softwares para em-
presas do segmento financei-
ro, em parceria com a TO-
TVS, e participou na rodada 
de investimento da Pismo, 
techfin que oferta plataforma 
de processamento para servi-
ços financeiros em nuvem.

O último trimestre do 
ano foi marcado por uma 
série de lançamentos de 

novos produtos e serviços. 
No segmento de ações, fo-
ram lançados mais de 15 
Fiagros (Fundo de Investi-
mento nas Cadeias Produ-
tivas Agroindustriais), nova 
categoria de FIIs voltada 
para aplicação em ativos de 
investimentos do agronegó-
cio. No segmento de deri-
vativos listados, foi lançado 
um novo contrato Futuro 
de Soja Brasil, desenvolvido 
em parceria com a CME, 
controladora da Bolsa de 
Chicago, que tem como re-
ferência o preço de expor-
tação no porto de Santos.

“Outra novidade foi o 
desenvolvimento da nego-
ciação de contratos futuros 
referenciados nos índices 
que acompanham gran-
des empresas da Europa: 
o Euro Stoxx 50, compos-
to pelas principais com-
panhias da Zona do Euro, 
e o DAX, que reúne as 40 
maiores empresas da Bolsa 
de Frankfurt. No segmento 
de balcão, a B3 também deu 
início aos serviços de nego-
ciação e depósito de notas 
comerciais escriturais, título 
de dívida corporativa que 
pode ser emitido por socie-

dades anônimas, limitadas 
ou cooperativas”.

“No final de 2021, atingi-
mos a marca de 5 milhões de 
contas de investidores pessoa 
física, crescimento de 54% 
em relação ao fim de 2020. 
E, mesmo com o aumento 
das incertezas no mercado 
de capitais, a B3 continuou 
apresentando altos volumes 
negociados em suas platafor-
mas. No segmento de ações, 
o ADTV totalizou R$ 31,5 
bilhões, e no segmento de 
derivativos listados, a média 
diária foi de 4,3 milhões de 
contratos, números estáveis 
em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior”, comen-
ta Gilson Finkelsztain, CEO 
da B3.

Segmentos listados

No quarto trimestre de 
2021, o segmento de lista-
dos obteve receita de R$ 
1,6 bilhão (67,7% do total) 
e registrou queda de 5,5%. 
Os destaques foram o cres-
cimento de 44,9% no volu-
me de contratos futuros de 
índice de ações e o desem-
penho do volume financei-
ro médio diário negociado 

no mercado à vista de ações 
(ADTV), que se manteve 
estável mesmo em um ce-
nário de juros mais altos.

No mercado à vista, o 
ADTV foi influenciado pela 
alta na capitalização média de 
mercado, como consequên-
cia das ofertas públicas reali-
zadas nos últimos 12 meses. 
O giro de mercado (turno-
ver) foi de 164,8%, recuando 
em relação aos elevados pata-
mares registrados no mesmo 
período do ano anterior. No 
caso dos contratos futuros, o 
desempenho positivo é ex-
plicado pelo crescimento da 
negociação da versão mini 
desses contratos, principal-
mente por pessoas físicas e 
investidores de alta frequên-
cia (High Frequency Traders- 
HFT).

O segmento de bal-
cão registrou crescimen-
to de 8,8% e receita de R$ 
300,2 milhões (12,3% do 
total). Com taxas de juros 
maiores, os volumes dos 
produtos de renda fixa im-
pactaram o crescimento do 
segmento no período. Os 
volumes de emissões fica-
ram em linha com o mesmo 
período do ano anterior. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPERATIVA DE TRABALHO DE 
ARTESÃOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MISTURA CARIOCA 
– CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – O 
Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE ARTESÃOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – MISTURA CARIOCA, registrada 
na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0004909-8, e inscrita no CNPJ sob o nº 
de registro 10.983.900/0001-50, Sr. Josué Elias da Silva, no exercício 
das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO 
– Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31/03/2022, na 
Rua Miguel Couto, 134, Sala 1105, Centro – RJ, CEP: 20070-030, em 
primeira convocação às 08:00 h com a presença mínima de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; em segunda convocação as 09:00 h com a 
presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em 
terceira e última convocação as 10:00 h com a presença mínima de 
50 (cinquenta) cooperados ou 20% (vinte por cento) do total do quadro 
social, prevalecendo o menor número entre as alternativas. Na data da 
presente convocação a cooperativa tem no total de seu quadro de 
associados 12 (doze) cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da 
Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância na 
Assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931, de 2020). A Ordem 
do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação da Prestação de Contas 
relativa ao exercício 2021 para deliberação da Assembleia composta dos 
seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) 
Apresentação da Prestação de Contas composta do Balanço Patrimonial 
e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação 
do Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre 
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício 
2021; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/Rateio das 
Sobras ou Perdas do Exercício 2021; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal 
para o mandato de 1 (um) ano – 2022/2023; 5) Registro da Ratificação 
de Pedido de Renúncia a Cargos da Diretoria; 6) Eleição para Cargos de 
Diretoria em Vacância; 7) Registro da ratificação da Entrada e Saída de 
Associados. 8) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 
21 de março de 2022 – Josué Elias da Silva – Diretor Presidente

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022

A AGE de 15/02/2022 da Companhia que aprovou: (i) a alteração do objeto 
social da Companhia; (iii) a constituição do Conselho de Administração da 
Companhia; (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia; (v) a alteração das regras de formação da Diretoria da 
Companhia; e (vi) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia. Foi 
registrada na JUCERJA em 15/03/2022 sob o nº 4806758. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral, e sua versão na íntegra está disponível 
no site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP

CNPJ 07.135.139/0001-91 - NIRE 33400045637
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NOVO RIO LTDA - NOVO RIO COOP, com 
sede na Rua Santo Cristo, 259 - Sobrado - Santo Cristo - RJ, vem convocar 
amparado pela Lei 5764/71, como também, respeitando o Estatuto Social da 
Novo Rio Coop, para Assembleia Ordinária, a ser realizada no dia 31/03/2022, 
na Vila Olímpica da Mangueira - Rua Santos Mello, 73 - São Francisco Xavier, 
Rio de Janeiro - RJ, 20960-030 - RJ, por motivo de melhores acomodações, 
com primeira convocação às 12:00 horas, com presença de 2/3 do número 
de cooperados, em segunda convocação às 13:00 horas com presença de 
metade mais um dos seus cooperados e em terceira e última convocação 
às 14:00 horas com presença mínima  de 10  cooperados,  para  tratar da  
seguinte  Ordem do  Dia: 1- Prestação de Contas do Exercício do ano 
2021; 2- Parecer do Conselho Fiscal; 3 - Eliminação de Cooperados; 
4- Eleição do Conselho Fiscal e Conselho de ética. - Para efeito de 
quórum a NOVO RIO COOP possui 131 cooperados nesta data. Rio de 
Janeiro, 18 de Março 2022. Robson Lopes de Souza - Diretor Presidente.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

Assembleias Gerais Ordinária e  Extraordinária - Convocação
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas do Terminal Garagem 
Menezes Côrtes S.A., para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, às 11 horas do dia 19 de 
abril de 2022, na sede social, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem a respeito da 
seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame, discussão 
e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras 
completas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (b) exame, discussão e votação do Orçamento de Investimentos 
da Companhia; (c) destinação dos resultados do exercício findo em 31 
de dezembro de 2021; (d) instalação, eleição e fixação da remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, e, em Assembleia 
Geral Extraordinária: (e) fixação da remuneração anual e global para a 
administração da companhia; (f) cancelamento de ações em Tesouraria com 
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (g) alteração dos 
artigos 11º (parágrafos 1º e 3º), 12º, 15º do Estatuto Social, e (h) consolidação 
do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 18 de março de 2022. Marcello 
Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio - Errata
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que 
o Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
em reunião realizada no dia 17 de março de 2022, aprovou a proposta 
da administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2023, de distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital 
Próprio, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 36 do Estatuto Social da 
Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total bruto 
de R$ 14.999.925,85 (quatorze milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), equivalentes 
a R$ 0,022164 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,066492 por Unit), 
que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
(“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante líquido 
de R$ 12.749.936,97 (doze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, 
novecentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), equivalentes 
a R$ 0,018839 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,056518 por Unit). 
Comunicamos ainda que, corrigindo a informação do Aviso aos Acionistas 
datado do 17 de março de 2022, publicado na data de hoje, farão jus aos 
Juros sobre o Capital Próprio, ora aprovados, os acionistas constantes 
da base acionária da Companhia em 23 de março de 2022 (inclusive). 
Dessa forma, a partir de 24 de março de 2022 (inclusive), as ações da 
Companhia serão negociadas “Ex-Juros Sobre Capital Próprio”. Os Juros 
sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a partir do dia 04 de 
abril de 2022, e imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a 
serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2022, sem 
nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

Petrobras não pode antecipar decisão sobre preços
Motivo: Momento ‘desafiador e de alta volatilidade’

Momento “desa-
fiador e de alta 
vo la t i l i dade” . 

Essa foi a justificativa apre-
sentada pela Petrobras por  
não pode antecipar decisões 
sobre manutenção ou ajus-
tes de preços de combus-
tíveis. Em nota para escla-
recer a população sobre os 
preços de gasolina, diesel e 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP), a empresa afirmou, 
nesta sexta-feira, que tem 
“sensibilidade quanto aos 
impactos dos preços na 
sociedade e mantém moni-
toramento diário do mer-
cado”. Segundo a estatal, 
foi observada, nos últimos 
dias, redução dos níveis de 

preços internacionais de 
derivados, seguida de forte 
aumento nesta quinta-feira 
(17).

“Seguimos em ambien-
te de muita incerteza, com 
aumento na demanda por 
combustíveis no mundo, 
num momento em que os 
desdobramentos da guerra 
entre Rússia e Ucrânia im-
pactam a oferta, gerando 
uma competição no mun-
do pelo fornecimento de 
produtos”, diz a nota. De 
acordo com a empresa, esse 
cenário “reforça a impor-
tância de que os preços no 
Brasil permaneçam alinha-
dos ao mercado global para 
assegurar a normalidade do 

abastecimento e mitigar ris-
cos de falta de produto”.

A Petrobras lembrou ain-
da que, nos últimos meses, 
o mercado internacional de 
petróleo veio enfrentando 
elevada volatilidade, devi-
do à pandemia de covid-19. 
Essa volatilidade dos pre-
ços ganhou um componen-
te adicional com a tensão 
geopolítica na Europa, que 
culminou com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia no últi-
mo dia 24 de fevereiro.

“Em um primeiro mo-
mento, apesar da dispara-
da dos preços internacio-
nais, a Petrobras, ao avaliar 
a conjuntura de mercado e 
preços conforme gover-

nança estabelecida, decidiu 
não repassar de imediato 
a volatilidade, realizando 
um monitoramento diário 
dos preços de petróleo. 
Somente no dia 11 de mar-
ço, após serem observados 
preços em patamares con-
sistentemente elevados, a 
Petrobras implementou 
ajustes nos seus preços de 
venda às distribuidoras de 
gasolina, diesel e GLP”, 
relata a nota.

Reflexo

A empresa esclareceu que 
os valores aplicados naquele 
momento, embora tivessem 
sido significativos, refletiam 

somente “parte da elevação 
dos patamares internacio-
nais de preços de petróleo, 
que foram fortemente im-
pactados pela oferta limita-
da, frente à demanda mun-
dial por energia”.

De acordo com a empre-
sa, esse movimento acom-
panhou o de outros forne-
cedores de combustíveis no 
Brasil que haviam promovi-
do ajustes nos seus preços 
de venda antes da Petro-
bras. Analisou que a medida 
foi necessária para garantir 
o suprimento do mercado 
brasileiro, afastando riscos 
de desabastecimento, tanto 
por distribuidores, como 
importadores e outros pro-

dutores, além da Petrobras.
“A Petrobras segue todos 

os ritos de governança e 
busca um equilíbrio com o 
mercado, ao mesmo tempo 
que evita repassar para os 
preços internos as volatili-
dades das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio, 
causadas por eventos con-
junturais”, continua a nota.

Na avaliação da compa-
nhia, esse posicionamento 
permitiu que os preços nas 
refinarias da Petrobras per-
manecessem estáveis por 
152 dias para o GLP e por 
57 dias para a gasolina e o 
diesel, “mesmo nesse qua-
dro de ascensão do preço 
internacional”.

Recorde em royalties e participações especiais em 2021 

A Petrobras reportou 
nesta sexta-feira 
que recolheu aos 

cofres públicos em 2021 
o total de R$ 54,5 bilhões 
somente em royalties e par-
ticipações especiais, maior 
valor anual já pago pela 
companhia. Esse montante 
representa um crescimento 
de cerca de 70% na com-
paração com 2020 (R$ 32 
bilhões) e aproximadamen-
te 36% em relação a 2019, 
recorde anterior (R$ 39,9 
bilhões).

Nos últimos 5 anos, o 
aumento foi ainda maior. 
O valor recolhido em 2021 
é cerca de 285% maior do 
que o pago em 2016 (R$ 
14,2 bilhões). Esta semana, 
especialmente, a estatal vem 
sendo alvo de muitas críti-
cas por parte da sociedade 
por causa do aumento exor-
bitante dos combustíveis 
(veja informações abaixo).

A Petrobras é a princi-
pal empresa pagadora de 

royalties e participações es-
peciais aos cofres públicos 
brasileiros. Em 2021, cerca 
de 79% do total de recursos 
recolhidos relativos a royal-
ties no Brasil foi pago pela 
companhia. No que se refe-
re a participações especiais, 
cerca de 69% do valor pago 
aos cofres públicos no perí-
odo advêm da Petrobras.

Os royalties constituem 
compensação financeira de-
vida pelos concessionários 
de exploração e produção 
de petróleo ou gás natural. 
Os royalties incidem sobre 
o valor da produção do 
campo de petróleo ou gás e 
são recolhidos mensalmen-
te. A participação especial 
é uma compensação finan-
ceira extraordinária devida 
pelos concessionários pela 
exploração e produção em 
campos de grande volume 
de produção. Os valores são 
pagos a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível que distri-

bui o valor arrecadado com 
União, Estados e Municí-
pios, beneficiários definidos 
na legislação.

Rendas petrolíferas

A Petrobras afirma ter 
ampliado atuação em inicia-
tivas que reforçam a adoção 
de práticas de integridade na 
sociedade brasileira. Embo-
ra a aplicação dos recursos 
arrecadados com royalties 
e participações especiais 
seja de responsabilidade da 
União, Estados e Municí-
pios, a companhia está im-
plementando uma iniciativa 
com objetivo de contribuir 
para que os recursos arre-
cadados das atividades pe-
trolíferas sejam mais bem 
aplicados pelos municípios 
para geração de valor.

A Petrobras iniciou, em 
Quissamã, no Norte Flumi-
nense, um projeto pioneiro 
batizado de “Cooperar pa-
ra Transformar” de apoio à 

gestão municipal para aper-
feiçoar a governança públi-
ca, controles internos, inte-
gridade e transparência, por 
meio de soluções com foco 
em eficiência para aprimo-
rar a gestão desses recursos. 
O projeto já vem apresenta-
do bons resultados: Quissa-
mã está avaliando a criação 
de um fundo para gerir as 
receitas extras, uma espécie 
de poupança para médio e 
longo prazos com recursos 
oriundos da renda do petró-
leo, e vem tomando provi-
dências para aperfeiçoar os 
instrumentos de governan-
ça pública e prevenção à 
fraude e corrupção.

Combustíveis

Em nota à imprensa, a 
petroleira argumentou nesta 
sexta-feira sobre os aumen-
tos dos seus preços de ven-
das às distribuidoras de ga-
solina, diesel e GLP. “Mais 
recentemente, as tensões 

geopolíticas na Europa adi-
cionaram mais uma compo-
nente de volatilidade, tendo 
culminado com a invasão 
da Ucrânia pela Rússia no 
dia 24 de fevereiro. Em um 
primeiro momento a Petro-
bras decidiu não repassar de 
imediato a volatilidade. So-
mente no dia 11 de março, 
a Petrobras implementou 
ajustes nos seus preços”. 

“A atual gestão da Pe-
trobras utiliza argumentos 
infundados para justificar 
os aumentos colossais nos 
preços da gasolina, do ál-
cool e do gás de cozinha 
em 2022, sendo o último 
deles anunciado no dia 10 
de março”, afirmou a Fe-
deração Única dos Petro-
leiros (FUP).

Para a federação, os ex-
cessivos reajustes demos-
tram total falta de respeito 
do governo do presidente 
Jair Bolsonaro e da atual 
gestão da estatal com a po-
pulação, uma vez que eles 

são os grandes responsáveis 
pelos preços dos combus-
tíveis, pois mantém a polí-
tica de Preço de Paridade 
de Importação, implantada 
pelo ex-presidente Michel 
Temer e por Pedro Parente 
em outubro de 2016.

Também argumenta que 
esse procedimento não leva 
em conta os custos nacio-
nais de produção do petró-
leo e derivados, mas leva em 
consideração os custos de 
importação de derivados, o 
preço do barril de petróleo 
no mercado internacional e 
a cotação do dólar.

“Nós pagamos em dó-
lar, mesmo tendo um custo 
de produção baixíssimo. E 
agora a Petrobras vem com 
essa desculpa de guerra da 
Ucrânia?! Os grandes res-
ponsáveis por tudo isso são 
Bolsonaro, a atual gestão da 
Petrobrás e o PPI”, afirma 
Deyvid Bacelar, coordena-
dor geral da Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP).

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
CH-03 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ nº 10.190.608/0001-80, 
torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
– SMAC, através do processo nº. 14/200.934/2014, a Licença Muni-
cipal de Instalação (LMI) nº 1981/2019, com validade até 13/08/2023, 
para construção de edificação residencial multifamiliar situada na 
Avenida Flamboyants da Península, 750 – Barra da Tijuca, RJ.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

AVISO AOS ACIONISTAS. Comunicamos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à Av. Dr. José Alves de Azevedo 
nº 233, Parque Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2021. Campos dos Goytacazes, 17/03/2022.  
Juscelio Azevedo de Souza - Diretor; Marcio Salles Gomes - Diretor.
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor e os estatutos desta sociedade, vimos submeter ao exame e julgamento de VS.as. os Balanços Patrimoniais, Contas de Resultado e demais Demonstrações 
Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. Nos colocamos à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 10 de março de 2022. A Diretoria

JOMAPE PATRIMONIAL S.A.
CNPJ  11.390.543/0001-89 / NIRE: 33.3.0029209-8

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021, 2020  e 2019 (em R$)_____________________________________________________________
    2021 2020 2019    _______ _______ _______
Ativo  410.231   775.556   435.959    _______ _______ _______
Circulante  131.886   497.211   157.614    _______ _______ _______
Disponível  131.871   497.196   157.610     _______ _______ _______
Caixa  -   492   492
Bancos - conta movimento  1   1   1 
Aplicações Financeiras  131.870   496.703   157.117    _______ _______ _______
Outros Créditos - IRRF a Recuperar  15   15   4    _______ _______ _______
Não Circulante   278.345   278.345   278.345    _______ _______ _______
Investimentos - Imóveis de Renda  278.345   278.345   278.345    _______ _______ _______
Imobilizado   -   -   -    _______ _______ _______
Veículos  70.000   70.000   70.000 
(-) Depreciação  (70.000)  (70.000)  (70.000)_____________________________________________________________
    2021 2020 2019    _______ _______ _______
Passivo   410.231   775.556   435.959    _______ _______ _______
Circulante  67.225   59.266   53.344     _______ _______ _______
Fornecedores  -   4.713   3.754 
Obrigações Tributárias  61.069   48.633   42.171 
Serviços Prestados P. Jurídica  6.156   5.920   7.419    _______ _______ _______
Não Circulante  -   5.000   5.000    _______ _______ _______
Contas com pessoas ligadas  -   5.000   5.000    _______ _______ _______
Patrimônio Líquido  343.006   711.290   377.615    _______ _______ _______
Capital Social - (NE-4)  288.345   288.345   288.345 
Lucros(Prejuízos) Acumulados  54.661   422.945   89.270

Demonstração dos Resultados em 31/12/2021, 2020 e 2019 (em R$)_____________________________________________________________
Receitas e Despesas 2021 2020 2019    ________ ________ ________

Receita de Aluguéis - (NE-1)  1.950.196   1.635.237   1.562.417 
(-) Impostos e Contribuições - (NE-3)  (259.642)  (214.223)  (203.258)    ________ ________ ________
Receita Líquida  1.690.554   1.421.014   1.359.159     ________ ________ ________
Despesas Administrativas  (38.470)  (37.165)  (86.756)
Resultado Financeiro  (1.037)  (497)  (1.230)    ________ ________ ________
Lucro Líquido do Exercício - (NE-2.a)  1.651.047   1.383.352   1.271.174    ________ ________ ________
Lucro Líquido por ação  5,73   4,80   4,41    ________ ________ ________

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2021, 2020 e 2019. (em R$)_____________________________________________________________

    Capital (Prejuizos) 
    Social  Acumulados Total    _______ ___________ __________
Saldos em 31/12/19  288.345   89.270   377.615    _______ ___________ __________
Lucro Líquido do Exercício  - 1.383.352   1.383.352 
Dividendos pagos -  (1.049.677)  (1.049.677)    _______ ___________ __________
Saldos em 31/12/20  288.345   422.945   711.290     _______ ___________ __________
Ajuste de exercício anterior -  1.209   1.209 
Lucro Líquido do Exercício -  1.651.047   1.651.047 
Dividendos pagos  - (2.020.540)  (2.020.540)    _______ ___________ __________
Saldos em 31/12/21  288.345   54.661   343.006     _______ ___________ __________Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021, 2020 e 2019 (Em R$)_____________________________________________________________

Atividades Operacionais 2021 2020 2019    _________ _________ _________
Lucro(Prejuízo) do Exercício   1.651.047   1.383.352   1.271.174     _________ _________ _________
(Aumento) Redução de ativos 
 operacionais  (1.209)  11   4 
Aplicações Financeiras  (1.209)  -     -   
Impostos a Recuperar -  11   4 
Aumento (Redução) de passivos 
 operacionais  2.959   5.922   6.249 
Fornecedores  (4.713)  959   3.754 
Obrigações Tributárias  12.436   6.462   (6.214)
Serviços Prestados P. Jurídica  236   (1.499)  4.557 
Outras Contas a Pagar  (5.000)  -     4.152    _________ _________ _________
Caixa oriundo das atividades 
 operacionais  1.655.215   1.389.263   1.277.419    _________ _________ _________
Caixa aplicado nas atividades de 
	financiamento	- Dividendos Pagos  (2.020.540)  (1.049.677)  (1.432.092)    _________ _________ _________
Aumento (Redução) do Caixa  (365.325)  339.586   (154.673)    _________ _________ _________
Caixa e equivalentes 
Disponibilidades	no	final	do	exercício  131.871   497.196   157.610 
Disponibilidades no início do exercício  497.196   157.610   312.283

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2021, 2020 e 2019 (Em R$)_____________________________________________________________
Descrição 2021 2020 2019    _________ _________ _________
1 - Receitas   1.950.802   1.635.552   1.563.045 
1.1) Aluguéis  1.950.196   1.635.237   1.562.417 
1.2) Receita Financeira 606  315   627 
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros  (24.189)  (22.944)  (74.081)
2.1) Materiais, energia, serviços de 
 terceiros e outros  (24.189)  (22.944)  (74.081)
3 - Valor Adicionado Líquido 
 Produzido pela Entidade (1-2)  1.926.613   1.612.608   1.488.964 
4 - Distribuição do Valor Adicionado  (1.926.613)  (1.612.608)  (1.488.964)
4.1 - Pessoal - Pro Labore  (13.200)  (12.528)  (11.648)
4.2 - Encargos Sociais - INSS  (2.640)  (2.505)  (2.724)
4.3) Impostos, Taxas e Contribuições  (259.642)  (214.223)  (203.258)
4.3.1) Federais  (259.642)  (214.223)  (203.258)
4.4) Remuneração de Capitais de Terceiros   (84)  -     (160)
4.4.1) Juros Impostos e Contribuições  (84) -  (160)
4.5) Remuneração de Capitais 
 Próprios   (1.651.047)  (1.383.352)  (1.271.174)
4.5.1) Lucro Líquido do Exercício  (1.651.047)  (1.383.352)  (1.271.174)

Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis
em 31/12/2021, 2020 E 2019_____________________________________________________________

1 - Atividade Operacional - A empresa Jomape Patrimonial S.A. atua no 
ramo imobíliário e a sua atividade operacional consiste no aluguel de imóveis 
próprios que representa 100% de sua receita operacional. 2 - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em 
conformidade com a Lei nº 6.404/76 (das sociedades por ações), alterações 
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.641/09 e pronunciamentos emitidos 
pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis). São os seguintes 
os principais critérios contábeis utilizados na elaboração dessas 
demonstrações: 2.a) - Resultado do Exercício - O resultado do exercício é 
apurado em conformidade com o regime de competência. 2.b) - Imobilizado 

- Os bens são contabilizados ao custo de aquisição. 2.b.1) Depreciação 
- É calculada pelo método linear à taxa de 20% a.a com, base no custo 
histórico. 3 - Regime Tributário - A empresa realiza a apuração dos impostos 
e contribuições federais de acordo com a Legislação do Lucro Presumido. 
4 - Capital Social - Em 31/12/2021, 2020 e 2019, o capital social subscrito e 
integralizado está representado por 288.345 ações ordinárias nominativas no 
valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 288.345,00.

Maria Claudia Lins Bezerra de Mello
Presidente - CPF: 918.471.417-49

Thiago Raphael Carneiro
Contador - CRC-RJ: 123.855/O-8

A inflação e a taxa de juros dos Estados Unidos
Fed poderá elevar taxa em 0,5 ponto na próxima reunião

No mesmo dia em 
que o Copom au-
mentou a taxa de 

juros no Brasil em 1 ponto 
percentual, fazendo com 
que ela chegasse a 11,75% 
ao ano, o Fed também el-
evou a taxa de juros ameri-
cana do intervalo de 0% a 
0,25% para 0,25% a 0,5%. 
Esta foi a primeira alta des-
de dezembro de 2018.

Conversamos com Ja-
son England e Daniel Siluk, 
gestores de Portfólio da Ja-
nus Henderson Investors, 
e com Edward Moya, anal-
ista de mercado financeiro da 
OANDA, sobre suas avalia-
ções sobre a inflação ameri-
cana e as perspectivas para 
a taxa de juros dos Estados 
Unidos, o Fed Funds Rate. A 
próxima reunião do Fomc, o 
Copom americano, está mar-
cada para os mesmos dias da 
reunião do comitê brasileiro: 
3 e 4 de maio.

Jason England e Dan-
iel Siluk, gestores de 
Portfólio da Janus Hen-

derson Investors
Possivelmente, o mais 

importante é que a própria 
previsão do Banco Central 
dos EUA para um futuro 
aumento de taxas cresceu 
em sete as elevações pa-
ra este ano e quatro para 
2023. O Fed enfrenta um 
dilema já que grande parte 
da atual tendência da alta 
dos preços é devida às re-
strições de fornecimento. 
Infelizmente, um instru-
mento contundente como 
o aumento de taxas tende a 
ser menos eficaz no com-
bate à inflação impulsion-
ada por fatores de oferta 
do que nos períodos de 
aceleração dos preços im-
pulsionados por uma forte 
demanda.

O modelo esperado de 
um ritmo metódico de au-
mento das taxas em 2022 foi 
virado de cabeça para baixo. 
Embora o próximo movi-
mento provavelmente seja 

bem telegrafado, seguindo 
o modus operandi do presi-
dente do Fed, Jerome Pow-
ell, não podemos descartar 
uma subida de 50 bps em 
algum momento.

Nosso ponto de vista é 
que o Fed fará todas as ten-
tativas para proceder com 
cautela. No entanto, esta 
mesma cautela pode levar 
a uma volatilidade ainda 
maior nas taxas mais an-
tigas à medida que o risco 
de inflação mais alta do que 
a tendência se torna uma 
fixação na mente dos inves-
tidores

Edward Moya, anal-
ista de mercado finan-
ceiro da OANDA, em 
Nova York

A perspectiva de inflação 
nos EUA é de que os preços 
continuem a subir ainda 
mais, dadas as pressões adi-
cionais decorrentes da guerra 
na Ucrânia. Apesar de todo 
o sucesso que os EUA ti-
veram no combate ao Covid, 
a China ainda é vulnerável a 

Daniel Siluk, Edward Moya e Jason England  

Divulgação

novos lockdowns e isso tam-
bém pode ajudar a elevar ai-
nda mais os preços à medida 
que os choques na cadeia de 
suprimentos pioram. Even-
tualmente, muitos desses 
movimentos vertiginosos em 
várias commodities voltarão 
ao normal, mas o momento 
de quando isso acontecerá é 
a grande pergunta.

O Fed provavelmente es-
tará em uma posição de que 
eles podem ter que ser muito 

mais agressivos com seu ciclo 
de alta das taxas de juros se a 
economia ainda estiver bem 
posicionada e se o cresci-
mento econômico europeu 
não parecer estar caminhan-
do para uma recessão.

O Fed espera aumentar 
as taxas cerca de seis vezes 
mais este ano, o que le-
varia a taxa dos Fed Funds 
para 1,9%, mas os riscos 
de alguns aumentos su-
perdimensionados estão 

crescendo. A inflação pro-
vavelmente permanecerá 
alta durante o verão e isso 
pode manter o Fed agres-
sivamente no modo de ap-
erto. A taxa dos Fed Funds 
pode terminar acima de 2%, 
já que o Fomc pode estar 
pronto para entregar dois 
aumentos de taxa de meio 
ponto e quatro aumentos 
de taxa de 25 pontos base.

Coordenação: Jorge Priori

Vale e Petrobras puxam Ibovespa China coloca em 
operação a mais  
alta usina hidrelétricaVale e Petrobras 

sustentaram o Ibo-
vespa, que operou 

em alta durante quase toda 
a sessão desta sexta-feira, 
enquanto as bolsas estran-
geiras ganharam força so-
mente a partir do início da 
tarde. Próximo às 17h a Va-
le subia com a ação VALE3 
valendo R$ 95,56, fechando 
a R$ 96,09, alta de 1,90%. E 
a Petrobras (PETR4) estava 
cotada a R$ 30,68, fechan-
do a R$ 30,61, com alta de 
2,00%.

“A melhora do humor 
acompanhou o noticiário 
com melhores perspectivas 
de avanços nas negociações 
para um acordo diplomáti-
co entre Rússia e Ucrânia”, 
explicou o economista Ale-

xsandro Nishimura, he-
ad de conteúdo e sócio da 
BRA. Segundo ele, a vola-
tilidade nos EUA também 
se deve ao vencimento de 
opções e futuros, enquanto 
na B3 ocorre o vencimento 
somente de opções. 

O economista explica 
que a menor aversão ao ris-
co também trouxe fluxo de 
recursos externos, o que se 
refletiu sobre o dólar à vista, 
que operou abaixo dos R$ 
5. A curva de juros apontou 
para baixo, principalmente 
nos vértices mais longos. 

Contexto externo

Nishimura citou que 
nos EUA as vendas de 
moradias usadas caíram 

mais que o esperado. No 
Brasil, as ações do setor 
imobiliário subiram, dian-
te da expectativa por um 
arrefecimento do ciclo de 
alta de juros, além dos de-
sempenhos operacionais. 
“Por aqui tivemos a Pnad 
(Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio fei-
ta pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
contínua apurando taxa de 
desemprego no trimestre 
até janeiro em menor pa-
tamar que o consenso do 
mercado (11,2% versus 
11,3% de expectativa)”.

A taxa de desocupação 
(11,2%) do trimestre mó-
vel de novembro de 2021 a 
janeiro de 2022 recuou 0,9 
ponto percentual em rela-

ção ao trimestre de agosto 
a outubro de 2021 (12,1%) 
e 3,3 pontos percentuais em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Ele reportou que os pa-
péis da Cielo acompanha-
ram o movimento de alta 
da Stone, que chegaram a 
subir 41% na Nasdaq nes-
ta manhã, após a divulga-
ção dos resultados do 4º 
trimestre. Os resultados 
corporativos do 4º trimes-
tre do ano passado, por 
outro lado, pressionaram 
as ações de empresas co-
mo B3 e Fleury, enquanto 
os papéis da Sinqia dis-
param com o avanço das 
ações ligadas à tecnologia 
e pela leitura positiva do 
balanço trimestral.

Bom a última unida-
de de geração de 
eletricidade de 500 

mil kW sendo oficialmente 
colocada em uso, uma mega 
usina hidrelétrica construí-
da a uma altitude média de 
3.000 metros, a mais alta do 
seu tipo na China, entrou 
em plena operação na sex-
ta-feira .

Com uma capacidade ins-
talada total planejada de 3 
milhões de kW, a usina hi-
drelétrica de Lianghekou está 
localizada no Rio Yalong, na 
sub-região autônoma tibeta-
na de Garze, na Província de 
Sichuan, sudoeste da China.

A construção do projeto, 
com um investimento apro-
vado de 66,5 bilhões de iua-
nes (US$ 10,5 bilhões), co-
meçou em outubro de 2014 

e deve ser totalmente conclu-
ída em 2023, de acordo com 
a Yalong River Hydropower 
Development Company, Ltd. 
A capacidade de armazena-
mento do reservatório está 
projetada para atingir 10,8 
bilhões de metros cúbicos, e 
a produção anual de eletri-
cidade deverá ultrapassar 11 
bilhões de kWh.

Segundo a agência Xi-
nhua, a bacia do Rio Yalong 
é uma das bases de energia 
limpa da China. A opera-
ção da usina hidrelétrica de 
Lianghekou ajudará a aliviar 
a geração de eletricidade 
desequilibrada em Sichuan 
e promoverá o desenvolvi-
mento de alta qualidade do 
Cinturão Econômico do 
Yangtzé e do círculo econô-
mico Chengdu-Chongqing.
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CNPJ: nº 23.791.563/0001-40

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2021 2020
Circulante
Fornecedores  701  624 
Financiamentos 9  4.839  4.285 
Obrigações tributárias e previdenciárias  358  586 
Provisão pesquisa e desenvolvimento  179  79 
Adiantamento de clientes  1.429  507 
Dividendos 13  5.257  2.338 
Partes relacionadas 10  11  640 
Obrigações trabalhistas  38  73 
Passivo de arrendamento 11  34  47 

 12.847  9.178 
Não circulante
Financiamentos 9  111.345  104.251 
Passivo de arrendamento 11  19  53 
Impostos diferidos 12  26.730  25.089 

 138.094  129.394 
Patrimônio líquido
Capital 13  42.475  42.475 
Reserva de deságio de investimento  681  681 
Reserva legal  2.510  1.404 
Reserva especial de dividendos  2.090  2.090 
Reserva de Lucros  33.847  18.076 

 81.603  64.725 
Total do passivo e do patrimônio líquido  232.544  203.297 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2021 2020

Receita líquida 15  38.050  27.002 
Custos Operacionais 16  (3.651)  (3.400)
Lucro bruto  34.399  23.601 
Receita de Revisão Tarifária - RTP 7  6.690  - 
Despesas gerais e administrativas 17  (1.061)  (1.696)
Lucro operacional  40.028  21.906 
Receitas financeiras 18  1.318  230 
Despesas financeiras 18  (17.459)  (10.096)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  23.886  12.040 
Corrente 12  (914)  (601)
Diferido 12  (837)  (1.596)
Lucro líquido do exercício  22.135  9.843 
Lucro por lote de mil ações 14  521,13  231,73 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS  

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020  
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

2021 2020
Lucro Líquido do exercício  22.135  9.843 
Outros resultados abrangentes  -  - 
Lucro Líquido do exercício  22.135  9.843 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva de Lucros

Nota
Capital  
Social

Reserva de Deságio 
de Investimento

Reserva   
Legal

Reserva Especial 
de Dividendos

Reserva de 
Lucros

Resultados 
Acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019  42.475  681  912  2.090  12.310  -  58.466 
Lucro do exercício  -  -  -  -  -  (1.246)  (1.246)
Redução de capital  -  -  -  -  -  9.843  9.843 
Constituição de reserva legal  -  -  492  -  -  (492)  - 
Dividendos obrigatórios (25%) 13  -  -  -  -  -  (2.338)  (2.338)
Constituição de Reserva de Lucros  -  -  -  -  5.767  (5.767)  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  42.475  681  1.404  2.090  18.076  -  64.725 
Lucro Líquido do exercício  -  -  -  -  -  22.135  22.135 
Constituição de reserva legal  -  -  1.107  -  -  (1.107)  - 
Dividendos obrigatórios (25%) 13  -  -  -  -  -  (5.257)  (5.257)
Constituição de Reserva de Lucros  -  -  -  -  15.771  (15.771)  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2021  42.475  681  2.511  2.090  33.847  -  81.603 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2021 2020

Lucro líquido antes do IR E CSLL  23.886  12.040 
Ajustes por:
 Receita de atualização de ativo de contrato 15 (36.392) (24.897)
 Receita de revisão tarifária períodica - RTP 7  (6.690)  - 
 Juros sobre empréstimos bancários 9  17.332  9.494 
 Provisão de P&D  100  (19)
 Depreciação e amortização 8  91  92 
 Juros sobre passivo de arrendamento 11  24  18 
 Outros  685  82 

 (964)  (3.191)
Contas a receber de concessionárias e permissionárias  (808)  664 
Tributos compensáveis  89  300 
Despesas antecipadas  4  (67)
Outros  8  (134)
Depósitos Judiciais 20  (562)  (8.287)
Fornecedores  77  392 
Obrigações tributárias e previdenciárias  (228)  566 
Obrigações trabalhistas  (35)  43 
Adiantamento de clientes  922  (115)
Recebimento RAP - Receita anual permitida 7  22.440  19.180 
Pagamento de PIS/COFINS sob RAP - Receita 
 anual permitida  -  (61)
Partes relacionadas 10  (629)  18 
Outros passivos  -  (82)
Caixa gerado pelas operações  20.315  9.226 
Juros pagos 9  (5.445)  (2.469)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (794)  (489)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  14.076  6.269 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES 6  (168)  44 
Aquisiçao de ativo imobilizado 8  (719)  (60)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  (887)  (16)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento por empréstimos a longo prazo 9  -  5.064 
Pagamento de empréstimos 9  (4.239)  (1.820)
Pagamento de dividendos  (2.338)  (2.241)
Pagamento de obrigação de arrendamento 11  (71)  (105)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  (6.648)  899 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  6.541  7.151 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    6  12.632  5.481 
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício       6  19.172  12.632 
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
 no exercício  6.540  7.151 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Informações Gerais: 1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Maria Trans-
missora de Energia S.A. (“Santa Maria” ou “Companhia”), sociedade anônima 
de capital fechado, foi constituída em 21 de outubro de 2015 e tem como 
objeto social a prestação de serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica, incluído a construção, operação e manutenção das instalações de 
transmissão do Sistema Integrado Nacional. A Companhia é diretamente con-
trolada pela Terna Plus S.R.L - Itália e entrou em operação comercial em 3 de 
outubro de 2018. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada 
em 22 de fevereiro de 2022 pela Diretoria e Conselho de Administração, e 
serão deliberadas em Assembleia Geral Ordinária até 31 de março de 2022. 
Concessão: Localizada no estado do Rio Grande do Sul, composta pela linha 
de transmissão Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, com extensão de 158 km, 
decorrente do edital de leilão no. 01/2015 Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (“ANEEL”), processo no. 48500.006132/2014-44. As informações básicas 
relacionadas ao Contato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP [21/22] Índice de Correção 
03/2016 30 18/01/2046 R$25.324 IPCA

Receita Anual Permitida (“RAP”): a prestação do serviço público de transmis-
são ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a 
partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de 
transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (“IPCA”). Faturamento da receita de operação, manutenção e 
construção: pela disponibilização das instalações de transmissão para opera-
ção comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, 
manutenção e construção, reajustado anualmente e revisado a cada cinco 
anos. Parcela variável: A receita de operação, manutenção e construção esta-
rá sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condi-
ção de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia 
disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (“CPST”). A 
parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapas-
sar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da trans-
missora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocor-
rência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o 
limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplica-
da pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro  
de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamen-
to anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses ante-
riores à lavratura do auto de infração. Os primeiros 6 meses de operação co-
mercial configuram período de carência, onde a parcela variável não é 
cobrada. Revisão Tarifária: Em conformidade com o contrato de concessão, a 
cada cinco anos, contado do primeiro mês de julho subsequente à data da 
assinatura do contrato, a ANEEL procederá à revisão tarifária periódica da 
RAP de transmissão de energia elétrica, com o objetivo de promover a eficiên-
cia e modicidade tarifária. Cada contrato tem sua especificidade, mas em li-
nhas gerais, os licitados têm sua RAP revisada por três vezes (a cada cinco 
anos), quando é revisto o custo de capital de terceiros. Os reforços e melho-
rias associados aos contratos licitados, são revisados a cada 5 anos. Também 
poderá ser aplicado um redutor de receita para os custos de Operação e Ma-
nutenção (“O&M”), para eventual captura dos Ganhos de Eficiência Empresa-
rial. Em 2021, foi definida a Revisão Tarifária Periódica - RTP pela Resolução 
homologatória 2.895, de 13 de julho de 2021, emitida pela ANEEL, que resul-
tou em ganho registrado na rubrica de Receita de Revisão Tarifária - RTP. Os 
impactos da RTP são demonstrados na nota explicativa nº 7. A próxima revi-
são tarifária ocorrerá no ano de 2026. Extinção da concessão e reversão de 
bens vinculados: de acordo com o contrato de concessão, o advento do termo 
final do contrato determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facul-
tando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a 
assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará, 
de pleno direito, a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a 
bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 
concedido, nos termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da concessão: 
a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do 
serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, 
igual período, mediante requerimento da Companhia. A Companhia deverá 
operar e manter as instalações de transmissão, em conformidade com a legis-
lação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências 
necessárias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, 
por sua conta e risco e cumprir todas suas exigências. A licença de operação 
nº 0596/2018 emitida pelo órgão ambiental estadual FEPAM-RS em 3 de ou-
tubro de 2018 é condição necessária para a operação do empreendimento. 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas 
Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas 
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orienta-
ções e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial 
Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Stan-
dards Board - IASB. As demonstrações financeiras foram preparadas no pres-
suposto de sua continuidade operacional. As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de elaboração: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exce-
to por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a moeda funcio-
nal”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é 
a moeda funcional da Companhia. 2.3. Uso de estimativas e julgamento: A 
preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administra-
ção da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Com-
panhia. Estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. Já as alte-
rações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas 
estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As prin-
cipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo da conces-
são - Ativo de contrato: mensurado no início da concessão ao valor justo e 
posteriormente mantido ao custo amortizado. A Administração da Companhia 
avalia o momento de reconhecimento dos ativos das concessões com base 
nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de 
contrato se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação 
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita 
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em 
contrapartida a receita de construção, que é reconhecida conforme os gastos 
incorridos. O saldo do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro 
descontado a taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Com-
panhia para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de 
transmissão, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A 
taxa para precificar o componente financeiro do ativo de contrato é usualmen-
te estabelecida na data do início de cada contrato de concessão. Quando o 
poder concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a 
receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir os 
fluxos revisados. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da 
Companhia quanto à determinação da parcela mensal da RAP e parcela vari-
ável que deve remunerar a infraestrutura. b) Contrato de concessão: a Com-
panhia adota e utiliza, para fins de classificação e mensuração das atividades 
de concessão, os pronunciamentos técnicos CPC 47/IFRS 15 - Receita de 
Contrato com Cliente, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e ICPC 01 
(R1)/IFRIC 12 - Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais 
de um serviço regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou a 
receber deve ser alocada a cada obrigação de performance, com base nos 
valores relativos aos serviços prestados caso os valores sejam identificáveis 
separadamente. A Companhia adotou a premissa que os bens são reversíveis 
no final da concessão, com direito de recebimento integral de indenização 
(caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda não amortizados. 
Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos aspectos le-
gais e regulatórios, a Companhia adotou a premissa de que será indenizada 
pelos investimentos não amortizados. c) Provisão para riscos: As provisões 
para riscos são registradas com base na avaliação de risco efetuada pela 

Administração da Companhia com base nos relatórios preparados por seus 
consultores jurídicos. Essa avaliação de risco é feita com base em informa-
ções disponíveis na data de elaboração das demonstrações financeiras. Pe-
riodicamente, a Companhia revisita sua avaliação em decorrência do anda-
mento dos processos e obtenção de novas informações. 2.4. Principais 
Políticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou me-
nos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. b) Contas 
a Receber de Concessionárias e Permissionárias: Registradas e mantidas no 
balanço pelo valor nominal dos títulos representativos pelos valores a receber 
de RAP faturadas conta os agentes concessionários e permissionários. O con-
tas a receber de concessionárias e permissionárias se refere aos valores a 
receber decorrentes do contrato de concessão de serviços, correspondentes 
às obrigações de performance de (i) operação e manutenção e (ii) construção 
da linha de transmissão. Em relação à esta última obrigação, mensalmente, à 
medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a parcela do ativo 
de contrato equivalente àquele mês, torna-se um ativo financeiro e é transferi-
da para o Contas a Receber, uma vez que apenas a passagem do tempo será 
requerida para que o referido montante seja recebido. c) Imobilizado: O imobi-
lizado compreende, principalmente, as instalações administrativas e não inte-
grantes aos ativos objeto da concessão. Estão demonstrados ao custo históri-
co de aquisição menos as depreciações calculadas pelo método linear e 
perdas por recuperabilidade. Os valores residuais e a vida útil dos bens são 
revisados e ajustados, caso necessário, ao final de cada exercício. d) Bens de 
Direito de Uso e passivo de arrendamento: O arrendatário reconhece o passi-
vo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para pratica-
mente todos os contratos de arrendamento, incluindo os operacionais, exceto 
para arrendamentos operacionais de curto prazo e de baixo valor. O CPC 06 
(R2) - IFRS 16, Arrendamentos, registra as operações de arrendamento mer-
cantil operacional que a Companhia possui em aberto. Nos casos em que a 
Companhia é arrendatária, a mesma reconhecerá: (i) pelo direito de uso do 
objeto dos arrendamentos, um ativo; (ii) pelos pagamentos estabelecidos nos 
contratos, trazidos a valor presente, um passivo; (iii) despesas com deprecia-
ção/amortização dos ativos; e (iv) despesas financeiras com os juros sobre 
obrigações do arrendamento. Os valores calculados de acordo com a metodo-
logia estabelecida pelo CPC 06 (R2) referem-se a aluguéis de carros, escritó-
rios e galpões. e) Contas a pagar aos fornecedores: Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo valor 
amortizado. Na prática, são normalmente reconhecidas correspondente ao 
valor da fatura em aberto. f) Provisões: As provisões são reconhecidas quando 
a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou presumida, resultantes de 
eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações 
requeridas para liquidar a obrigação nas datas dos balanços, considerando-se 
os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensura-
da com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu 
valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o 
efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando se espera que al-
guns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 
provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e so-
mente se, o reembolso for praticamente certo e o valor puder ser mensurado 
de forma confiável. g) Demais ativos e passivos: São demonstrados por valo-
res conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data base do ba-
lanço. Estão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, 
os direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após doze meses. h) Imposto 
de renda e contribuição social correntes e diferidos: Os impostos sobre a ren-
da e contribuição social são reconhecidos na demonstração do resultado, de 
acordo com apuração efetuada em regime fiscal para Lucro Presumido de in-
cidência cumulativa, exceto na proporção em que estiverem relacionados com 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto 
também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribui-
ção social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financei-
ras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação 
desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para 
a contribuição social. i) Programas de Integração Social (“PIS”) e Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) diferidos: O diferimento 
do PIS e da COFINS é relativo à 3,65% das receitas de implementação da 
infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previsto na Lei 
nº 12.973/14. A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá à medida que a 
Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de conces-
são mencionado na nota explicativa nº 1. j) Patrimônio Líquido: As ações ordi-
nárias são classificadas no patrimônio líquido. O lucro básico por ação é cal-
culado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias. O lucro básico e o di-
luído por ação são iguais. k) Reconhecimento de receita: A receita é reconhe-
cida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gera-
dos para a Companhia, podendo ser confiavelmente mensurados. A receita é 
mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas 
de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempe-
nho, penalidades ou outros itens similares. Compreendem principalmente as 
seguintes atividades: • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir 
da entrada em operação e é reconhecida pelo valor justo, em contrapartida ao 
contas a receber e de maneira suficiente para cobrir os custos operacionais 
efetivos. • Receita financeira decorrente da remuneração do ativo da conces-
são (ativo de contrato). Esta receita é o produto da multiplicação da taxa implí-
cita do projeto pelo saldo do ativo de contrato. A taxa implícita do projeto de 
11,38% ao ano (0,90% ao mês), adiciona-se a inflação mensal medida pelo 
índice IPCA, que reflete a correção monetária do ativo de contrato. Até 31 de 
dezembro de 2020, a Companhia utilizava uma taxa nominal fixa de 15,56% 
ao ano para calcular a receita de remuneração do ativo de contrato. Esta taxa 
foi calculada utilizando-se uma inflação projetada fixa de 3,75% ao ano adicio-
nada à taxa implícita do projeto de 11,38%. A partir de 1º de janeiro de 2021, 
a Companhia substitui a aplicação da inflação fixa projetada pela inflação efe-
tivamente realizada, com base no índice IPCA divulgado em fontes oficiais. 
Com isso, o saldo referente ao ativo de contrato em 31 de dezembro de 2021 
foi ajustado para refletir os efeitos inflacionários previstos no contrato de con-
cessão, já efetivamente incorridos até aquela data. O ajuste decorrente da 
mudança do efeito inflacionário foi registrado integralmente no resultado do 
exercício de 2021. l) Instrumentos financeiros: O CPC 48/IFRS 9, Instrumen-
tos Financeiros, descreve os requerimentos para classificar e mensurar os 
ativos e passivos financeiros. Como regra geral, ativos e passivos financeiros 
devem ser mensurados inicialmente ao seu valor justo. A mensuração subse-
quente dos ativos financeiros é baseada no modelo de negócios aplicável a 
eles e nas características de seus fluxos de caixa contratuais. Dependendo 
dessas características, o ativo financeiro deve ser mensurado: • Ao custo 
amortizado, pelo qual a receita do instrumento é calculada pelo método da 
taxa de juros efetivo. Enquadram-se nessa categoria os ativos financeiros que 
se pretenda manter para auferir fluxos de caixa provenientes exclusivamente 
de pagamentos de principal e juros. • Ao valor justo, com atualizações regis-
tradas em outros resultados abrangentes. Nessa categoria estão ativos finan-
ceiros com fluxos de caixa também exclusivamente de capital e juros, mas que 
possam ser vendidos antes do vencimento. • Ao valor justo, com atualizações 
registradas no resultado corrente, se não se qualificar em qualquer das cate-
gorias anteriores. Como regra geral, após o reconhecimento inicial os passi-
vos financeiros são mensurados ao custo amortizado. São exceções, entre 
outros, os passivos com valor de liquidação flutuante, derivativos e a contra-
prestação contingente em uma aquisição de negócios, que devem ser mensu-
rados ao valor justo, com as alterações reconhecidas no resultado. Abaixo 
apresentamos as categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos e ou passivos financeiros da Companhia. Ativos e financeiros: 
(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (“VJR”): 
São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para 
esse fim, principalmente no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivati-
vos também são classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são 
classificados no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezem-
bro de 2020, a Companhia não possuía saldos registrados nas demonstrações 

financeiras nessa classificação. (ii) Custo amortizado: São incluídos nessa 
classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os ativos financei-
ros são mensurados pelo valor de custo amortizado, utilizando-se do método 
da taxa efetiva de juros, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Todos os instrumentos financeiros classificados como custo 
amortizado e estão demonstrados na nota explicativa nº 5. Mensuração de 
ativos financeiros: As compras e vendas regulares de ativos financeiros são 
reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Sociedade se 
compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos de transação são debitados no resultado. Os ativos financeiros são 
mensurados pelo custo amortizado. Os ganhos ou as perdas decorrentes de 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são registrados no resultado nas contas “Receitas financei-
ras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no exercício em que ocor-
rem. Passivos financeiros: (i) Passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”): Os passivos financeiros são classificados como ao valor 
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou desig-
nados ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, a Companhia não possuía passivos financeiros regis-
trados nas demonstrações financeiras nessa classificação. (ii) Custo amortiza-
do: São mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcu-
lar o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros 
pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exata-
mente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e encargos 
pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, 
custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estima-
da do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para 
o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. Todos os instrumentos finan-
ceiros classificados como custo amortizado e estão demonstrados na nota 
explicativa nº 5. Baixa de passivos financeiros: A Companhia baixa passivos 
financeiros somente quando suas obrigações são extintas e canceladas. A 
diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida 
paga e a pagar é reconhecida no resultado. 3. Adoção às Normas de Conta-
bilidade Novas e Revisadas: a) Novas normas, alterações e interpretações 
vigentes período corrente: A Administração da Companhia avaliou os impac-
tos das seguintes revisões de normas e entende que sua adoção não provo-
cou um impacto relevante e/ou não são relevantes para suas demonstrações 
financeiras. • IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 
16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção inicial da das altera-
ções da Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2. Aplicável para 
exercícios anuais ou períodos com início em ou após 1 de janeiro de 2021. • 
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 
(CPC 06(R2)) - Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19. Aplicável 
para exercícios anuais ou períodos com início em ou após 30 de junho de 
2021. b) Novas normas ainda não vigentes e/ou adotadas: Na data de autori-
zação destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as IFRSs 
novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes e/ou aplicáveis.  
A administração não espera que a adoção das normas listadas a seguir tenha 
um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 
períodos futuros.
Pronunciamento Descrição
Alterações ao IAS 1 Classificação de passivos como circulantes ou 

não circulantes

Alterações ao IAS 37
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes - Contratos Onerosos - Custo de Cum-
primento do Contrato

Melhorias Anuais -
Ciclos 2018-2020

Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 - Instru-
mentos Financeiros, IFRS 16 - Arrendamentos

Alterações à IAS 1 e IFRS - 
Declaração da Prática Divulgação de Políticas Contábeis

Alterações à IAS 8 Definição de Estimativas Contábeis

Alterações à IAS 12 Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passi-
vos Resultantes de uma Única Transação

4. Gestão do Risco Financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As ativida-
des da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, 
risco de liquidez, risco de taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédi-
to: Salvo pelo ativo da concessão (ativo de contrato) e o contas a receber de 
concessionárias e permissionárias, a Companhia não possui outros saldos a 
receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco 
é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das 
empresas ou agentes que utilizam o Sistema Interligado de Nacional (“SIN”), 
cuja concessão da Companhia faz parte, por meio de Tarifa de Uso do Siste-
ma de Transmissão (“TUST”). Essa tarifa advém do rateio entre os usuários 
do SIN de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) 
os serviços prestados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS"); e 
(iii) os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos vários agentes 
de geração, distribuição e consumidores livres, a obrigação do pagamento 
mensal da RAP que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmis-
são, constitui- se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro 
ativo, apresentando baixo risco de crédito. Conforme requerido pelo CPC 48/
IFRS 9 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do sal-
do do contas a receber de concessionárias e permissionárias e, de acordo 
com a abordagem simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda 
Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir even-
tuais perdas na realização desses ativos. A Companhia considera que não 
está exposta a um elevado risco de crédito, uma vez que existe uma robusta 
estrutura de garantias gerenciada pelo ONS para cobrir as obrigações dos 
agentes. (b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela 
Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir 
e assegurar os limites e indicadores previstos nas cláusulas dos contratos de 
empréstimos e a liquidez suficiente para atendimento às necessidades ope-
racionais do negócio. O excesso de caixa gerado pela Companhia é investi-
do em aplicações de baixo risco, escolhendo instrumentos com vencimentos 
apropriados e liquidez suficiente para se adequar ao planejamento financeiro 
da companhia. (c) Risco de taxa de juros e inflação: Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possui instrumentos financeiros expostos ao risco da taxa 

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa, equivalentes de caixa 6  19.172  12.632 
Contas a receber de concessionárias
e permissionárias  2.210  1.402 
Ativo da concessão - Ativo de contrato 7  22.195  22.557 
Impostos a recuperar  14  103 
Despesas pagas antecipadamente  83  86 
Outros  196  204 

 43.870  36.985 
Não circulante
Ativo da concessão - Ativo de contrato 7  176.414  155.410 
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES 6  2.610  2.442 
Depósitos Judiciais 20  8.849  8.287 

 187.873  166.139 
Imobilizado líquido 8  748  73 
Bens de direito de uso 8  53  100 

 802  173 
Total do ativo  232.544  203.297 
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de juros. A Companhia efetuou testes de análises de sensibilidade conforme 
requerido pelas práticas contábeis, elaborados com base na exposição líquida 
às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos, relevantes, 
em aberto no fim do exercício deste relatório, assumindo que o valor dos ati-
vos e passivos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício, ajustado 
com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento 
do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos. As taxas utilizadas 
para cálculo dos cenários prováveis são referenciadas por fonte externa inde-
pendente, cenários estes que são utilizados como base para a definição de 
dois cenários adicionais com deteriorações de 25% e 50% na variável de risco 
considerada (cenários II e III, respectivamente) na exposição líquida, quando 
aplicável, conforme apresentado a seguir:

Indicadores
Exposição 

Realizado (i)
Cenário I  

(Provável) (ii)
Cenário II 

+25%
Cenário III 

+50%
Ativo
CDI/Selic 4,39% 11,75% 14.69% 17,63%
Receita Financeira 19.759 2.322 2.902 3.483

Indicadores Exposição
Cenário I  

(Provável) (ii)
Cenário II 

+25%
Cenário III 

+50%
Passivo
IPCA 10,06% 5,44% 6,80% 8,16%
Despesa a incorrer 116.194 6.320 7.901 9.481
Despesa líquidos das variações 3.999 4.998 5.998
(i) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Rela-
tório Focus - Mediana Agregado), em 04 de fevereiro de 2022. (ii) Conforme 
taxas divulgadas no “site” da Bloomberg em 04 de fevereiro de 2022. (d) Risco 
Regulatório: A extensa legislação e regulamentação governamental emitida 
pelos órgãos Ministério de Minas e Energia (“MME”), Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”), Operador Nacional do Sistema Elétrico (”ONS") 
e Ministério do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obrigações que 
a concessionária deve respeitar na exploração do serviço público de trans-
missão de energia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe pe-
nalidades às concessionárias e, em casos extremos, a perda da concessão. 
5. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos financeiros 
são compostos como segue:

2021 2020
Ativo a custo amortizado:

Contas a receber de concessionárias e permissionárias 2.210 1.402
Caixa e equivalentes de caixa 19.172 12.632
Depósitos Judiciais 8.849 8.287
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES 2.610 2.442

Total 32.841 24.763
Passivos a custo amortizado:  

Financiamentos 116.184 108.536
Dividendos 5.257 2.338
Partes Relacionadas 11 640
Fornecedores 701 624

Total 122.152 112.137
6. Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras:

2021 2020
Circulante

Bancos conta movimento 2.023 518
Aplicação financeira automática 17.149 12.117

Total 19.172 12.635
Não circulante
Aplicação financeira - Conta reserva - BNDES 2.610 2.442
Total 2.610 2.442
(a) Aplicações financeiras de liquidez imediata são investimentos em CDB de 
liquidez diária, remunerados a taxas que variam de 100,0% a 101,5% do CDI. 
(b) A aplicação financeira - Conta reserva - BNDES se refere a investimento 
em fundo com lastro em títulos públicos de baixo risco. Esta conta reserve 
foi constituída devido à exigência contratual do Financiamento junto ao Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Social (“BNDES”), onde a Companhia deve 
manter três vezes o valor o valor da primeira prestação mensal da dívida, in-
cluindo principal, juros e demais acessórios da dívida decorrente do contrato. 
Ver detalhes sobre o financiamento junto ao BNDES através da nota explicati-
va nº 9. 7. Ativo de Concessão - Ativo de Contrato: De acordo com o CPC 
47/IFRS 15 - Receita de contratos com clientes, o direito à contraprestação 
pelos serviços de implementação (construção) da estrutura de transmissão já 
executados, mas atrelados (por força do contrato de concessão) aos serviços 
de operação e manutenção, e que ainda não tenham sido prestados, é reco-
nhecido como ativo de contrato. Os ativos de contrato incluem os valores a re-
ceber referentes aos serviços de implementação da infraestrutura acima refe-
ridos, bem como os valores a receber decorrentes da receita de remuneração 
de tais ativos, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos 
de caixa futuros. O ativo financeiro relacionado a um contrato de concessão 
deve ser reconhecido quando, ou à medida que, há o direito incondicional de 
receber caixa, o que se dará se somente a passagem do tempo for exigida 
antes que o pagamento dessa contraprestação seja devida. Desta forma, o 
Ativo de Contrato passa a ser um Ativo Financeiro à medida que o serviço de 
operação e manutenção é prestado mensalmente. A movimentação do ativo 
de contrato, no exercício, é a seguinte: 2021 2020
Saldos Iniciais 177.967 172.249
Receita de remuneração do ativo de contrato 32.368 24.897
Revisão Tarifária Periódica - RTP (a) 6.934 -
Ajuste correção monetária IPCA até 2020 (b) 3.780 -
Realização do ativo de concessão (RAP - O&M) (22.440) (19.180)
Saldo Final 198.609 177.967
Saldo circulante 22.195 22.557
Saldo não circulante 176.414 155.410
Total 198.609 177.967
(a) A Receita Revisão Tarifária Periódica - RTP, registrada na rubrica de “Re-
ceitas de Revisão Tarifária - RTP”, apresenta o reconhecimento de ganho no 
exercício de 2021 em decorrência dos impactos da RTP homologada pela 
Resolução ANEEL de n° 2.895, de 13 de julho de 2021. A RTP ensejou uma 
alteração na taxa de remuneração do capital (WACC regulatória). (b) Até 31 
de dezembro de 2020, a Companhia utilizava uma inflação projetada de 3,75% 
ao ano para atualizar o saldo do ativo de contrato, portanto, não utilizava a 
inflação efetivamente realizada. A partir de 1º de janeiro de 2021, a Compa-
nhia substitui a aplicação da inflação fixa projetada pela inflação efetivamente 
realizada, com base no índice IPCA divulgado em fontes oficiais. Este ajuste 
reflete o efeito da substituição da inflação fixa pelo IPCA realizado até o exer-
cício de 2020, porém registrado cumulativamente durante o exercício de 2021. 
8. Imobilizado e Bens de Direito de Uso: A movimentação do Imobilizado 
foi como segue:

  
Taxa 

Depreciação
Saldos 
iniciais

Adi-
ções

Bai-
xas

Saldos 
Finais

Benfeitorias 20% 3 69 - 72
Móveis e Utensílios 10% 4 - - 4
Máquinas e equipamentos 10% - 317 - 317
Equipamento de informática 20% 18 167 - 185
Imobilizado em Andamento - 60 166 - 226
Total Custo 85 719 - 804
Depreciação Acumulada (12) (44) - (56)
Imobilizado Líquido 73 675 - 748
A movimentação dos bens de direito de uso é como segue:

Saldo 
Inicial Adições

Depre- 
ciação

Saldo 
Incial

Contratos de aluguel 100 - (47) 53
 100 - (47) 53
Bens de direito de uso compreendem, substancialmente, veículos e imóveis, 
conforme detalhado em nota explicativa nº 11. 9. Financiamentos: A movi-
mentação foi como segue: 2021 2020
Saldos Iniciais 108.536 98.267
Captação - 5.064
Juros e correção incorridos 17.332 9.494
Pagamento do principal (4.239) (1.820)
Pagamento de juros (5.445) (2.469)
Saldo final 116.184 108.536
Circulante 4.839 4.285
Não circulante 111.345 104.251
Total 116.184 108.536
Vencimento das parcelas de longo prazo: Em 31 de dezembro de 2021, os 
vencimentos a longo prazo têm a seguinte composição: 31/12/2021
2023 4.914
2024 4.952
2025 5.037
2026 5.146
2027 em diante 91.296
Total 111.345
Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contrato de financiamento 
no montante total de R$109.906 junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social BNDES (Linha - FINEM), divididos em 2 (dois) subcréditos 
no valor de R$54.953, dos quais a Companhia captou, parcialmente, o mon-
tante de R$5.064 durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.  
O financiamento é amortizável em 279 parcelas mensais e consecutivas a 
partir de 15 maio de 2019 e com vencimento final em 15 de julho de 2042. 
Sobre o empréstimo, incidem (i) encargos de IPCA, calculado de forma “pro 
rata temporis”, (ii) taxa de juros pré fixada de 2,98% ao ano e, (iii) “Spread” 
do BNDES de 1,89% ao ano. Até que se atinja o “completion” financeiro, ou 
seja, quando houver o atingimento de 1,3x do Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida (“ICSD”), o empréstimo é garantido por fiança bancária, equivalente 
a 12 (doze) parcelas de serviço da dívida. A fiança bancária será exonerada 
quando for atingido o ICSD mínimo de 1,3x com base nas demonstrações con-
tábeis regulatórias (“DCR”) auditadas por auditor independente, no exercício 
anterior ou no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao pe-
dido de exoneração. Após a exoneração da fiança há obrigação de cumprir o 
ICSD mínimo de 1,3x. No exercício de 2021, o ICSD apurado preliminarmente 
é de 1.87x, de forma que assim que estas Demonstrações Financeiras foram 
publicadas, assim como as Demonstrações Regulatória, a Companhia fará o 
pedido de exoneração das fianças bancárias. Até a data da divulgação destas 
Demonstrações Financeiras, as demonstrações financeiras regulatórias não 
haviam sido aprovadas e auditadas. Outras garantias ao financiamento in-
cluem o penhor de 100% das ações da Companhia, os recebíveis da conces-
são e a conta reserva equivalente a 3 (três) vezes o valor da primeira presta-
ção mensal da dívida, incluindo principal, juros e demais acessórios da dívida 
decorrente do contrato, conforme demonstrado na rubrica Aplicação Finan-
ceira - Conta Reserva - BNDES. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
estava adimplente quanto às obrigações contratuais estabelecidas no contrato 
de financiamento. 10. Partes relacionadas: a) Transações com partes rela-
cionadas: Refere-se ao valor de comissão devido à Terna SpA por prestar 

garantia em favor do Banco BNP Paribas pelas cartas de fiança emitidas para 
garantir as obrigações da Companhia frente ao BNDES no âmbito da cédula 
de crédito bancário (“CCB”) detalhada na nota explicativa nº 9. O contrato de 
garantia assinado com a Terna SpA em 24 de agosto de 2020 tem prazo de 
2 (dois) anos, e custo de 0,80% ao ano, líquido de impostos. b) Remunera-
ção da Administração: A remuneração da Administração, registrada na rubrica 
“despesas gerais e administrativas”, que contempla a Diretoria Executiva e 
os Conselheiros, totalizou R$543  durante o exercício findo em 2021 (R$381 
durante em 2020), sendo salários e benefícios variáveis. O aumento na remu-
neração da administração se deve a eleição de um novo diretor técnico para a 
posição que antes era exercida pelo diretor presidente de forma concomitante. 
11. Passivo de Arrendamento: Refere-se ao saldo a pagar dos contratos de 
arrendamento em que a Companhia figura como arrendatária ou locatária.

2021 2020
Imóveis 34 87
Automóveis 19 13
Saldo Final 53 100
Circulante 34 47
Não Circulante 9 53
Total 53 100
A movimentação do passivo de arrendamento foi como segue:

Movimentação
Saldos 
Iniciais Adições

Amorti- 
zação Juros

Saldos 
Finais

Contratos de aluguel 100 - (71) 24 53
12. Impostos e Contribuições: a) Tributos Diferidos: Os tributos deferidos 
originam-se, basicamente, das receitas financeiras sobre ativos financeiros, 
que serão realizados integralmente ao longo do contrato de concessão.
 2021 2020
Imposto de Renda Diferido 7.696 7.153
Contribuição Social Diferido 2.894 2.601
PIS diferido 2.878 2.736
COFINS diferido 13.262 12.600
Saldo Final 26.730 25.089
b) Imposto de renda e contribuição social:

2021 2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receita Anual Permitida (RAP) 15.916 15.916 17.745 17.745
Percentual de presunção 8% 12% 8% 12%
(=) Lucro presumido 1.273 1.910 1.419 2.129
Receitas financeiras 1.318 1.318 230 230
Base de cálculo 2.591 3.228 1.649 2.359
Alíquota do imposto de renda e da
  contribuição social 25% 9% 25% 9%
Imposto corrente no resultado 624 290 388 212
Receita de remuneração do ativo de contrato 36.148 36.148 24.897 24.897
Receita de revisão tarifária periódica 6.934 6.934 - -
(-) Receita Anual Permitida (RAP) (15.916) (15.916) (17.745) (17.745)
Base de cálculo do imposto diferido 27.166 27.166 7.154 7.154
Percentual de presunção 8% 12% 8% 12%
Base presumida 2.173 3.260 573 858
Alíquota do imposto de renda e da
  contribuição social 25% 9% 25% 9%
Valores do IRPJ e da CSLL 543 293 143 77
Outros ajustes - - 1.012 364
Imposto diferido no resultado 543 293 1.155 442
Total do imposto de renda e
  contribuição social 1.168 583 1.543 654
c) PIS e COFINS - Deduções da Receita:

2021 2020
PIS COFINS PIS COFINS

Receita de Operação & Manutenção (O&M) 3.710 3.710 3.505 3.505
Alíquota de PIS e COFINS 0,65% 3,00% 0,65% 3,00%
  Imposto corrente no resultado 24 111 23 105
Receita de remuneração do ativo financeiro 36.148 36.148 24.897 24.897
Receita de revisão tarifária periódica 6.934 6.934 - -
Base de cálculo do imposto diferido 43.082 43.082 24.897 25.003
Alíquota de PIS e COFINS 0,65% 3,00% 0,65% 3,00%
PIS e COFINS sobre atualização do ativo 
da concessão 280 1.292 162 750
Baixa de PIS/COFINS diferidos (138) (631) (125) (575)
  Imposto diferido no resultado 142 661 37 172
13. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital subscrito e integralizado 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$42.476, e está representado por 
42.474.716 ações ordinárias de R$1,00 cada. A composição do capital social 
subscrito da Companhia 31 de dezembro de 2021 e 2021 é como se segue:
Acionistas 2021 2020
Terna Plus S.r.l 42.475 42.475
Terna Chile S.p.A 1 1
Total 42.476 42.476
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram declarados e provisio-
nados os dividendos mínimos obrigatórios de 25% do Lucro Líquido, conforme 
previsto no estatuto da Companhia, conforme a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 22.135 9.843
(-) Reserva legal - 5% (1.107) (492)
Base de cálculo para dividendo mínimo obrigatório - 25% 21.028 9.351
Dividendo mínimo obrigatório 5.257 2.338
A reserva de deságio de investimento no valor R$681 em 31 de dezembro 
de 2021 e de 2020, foi contabilizada pela Aletheia Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda (“Aletheia”) quando da compra da Companhia em 26 de ju-
nho de 2017. Nessa mesma data a Aletheia foi incorporada na Companhia. A 
reserva especial de dividendos no valor de R$2.090 em 31 de dezembro de 
2021 e 2020, foi constituída nos períodos em que a Companhia ainda não se 
encontrava em fase operacional, nos termos do item 5º do artigo 202 da Lei 
nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por 
Ações. Os lucros não distribuídos registrados nesta reserva, se não absor-
vidos por prejuízos nos exercícios subsequentes, deverão ser declarados e 
pagos como dividendos. A Companhia pretende realizar a distribuição desses 
dividendos assim que for informado o completion financeiro do financiamento 
junto ao BNDES, conforme descrito na nota explicativa nº 9. 14. Lucro por 
Ação: O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuí-
vel aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia não possui poten-
ciais ações ordinárias em circulação, como por exemplo, dívida conversível 
em ações ordinárias. Assim, o lucro básico e o diluído por ação são iguais.

2021 2020
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia 22.135 9.843
Quantidade de ações 42.475.716 42.475.716
Lucro por lote de mil ações 521,16 231,73
15. Receita Operacional Líquida:

2021 2020
 
Receita de Operação & Manutenção (O&M) 3.710 3.505
Receita de remuneração do ativo da concessão 36.392 24.897
(-) Taxa de fiscalização ANEEL e outros (110) (149)
(-) Pesquisa & Desenvolvimento (235) (215)
(-) PIS e COFINS sobre receita O&M (135) (128)
(-) PIS e COFINS sobre atualização do ativo da  
 concessão (1.572) (909)
Total 38.050 27.002
16. Custos Operacionais:

2021 2020
Pessoal 731 630
Serviços de terceiros 2.487 2.458
Alugueis 51 22
Comunicações 184 153
Outros 198 138
Total 3.651 3.400
17. Despesas Gerais e Administrativas:

2021 2020
Pró Labore 351 317
Pessoal 90 106
Serviços de terceiros 282 941
Depreciações e amortizações 88 179
Taxas bancárias 83 77
Comunicações 18 5
Outros 149 70
Total 1.061 1.696
18. Resultado Financeiro Líquido:
 2021 2020
Receitas sobre aplicações 683 217
Outras receitas 73 13
Variações monetárias 562 -   
Receitas Financeiras 1.318 230
Imposto sobre operações financeiras (36) (601)
Juros sobre empréstimo - BNDES (17.332) (9.494)
Outros Juros e multas (91) (2)
Despesas financeiras (17.459) (10.096)
Resultado financeiro líquido (16.141) (9.866)
19. Seguros: As coberturas de seguro foram contratadas pelos montantes a 
seguir, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em 
suas operações. Em 31 de dezembro de 2021, a companhia é beneficiaria das 
seguintes apólices de seguro:

 VIGÊNCIA
Limite Máx. 
Indenizável

Responsabilidade Civil (*) 03.10.2021 a 03.10.2022 40.000
Riscos Operacionais (*) 03.10.2021 a 03.10.2022 24.500
Directors and Officers (*) 31.07.2021 a 31.07.2022 U$3.000
(*) Estas apólices cobrem as coligadas da Companhia. A Companhia adota a 
política de contratar cobertura de seguros para eventuais sinistros consideran-
do a natureza de suas atividades; para cobrir danos a terceiros, incluindo seus 
funcionários, além de seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as 
linhas de transmissão do projeto. Adicionalmente, a Companhia possui cober-
tura de seguro de diretores e administradores - “Directors and Officers”. 20. 
Contingências: a) Contingências de natureza cível: Com relação ao direito 
de acesso as faixas de servidão, a Companhia possui declaração de utilida-
de pública emitida pela Aneel desde 04 de abril de 2017, que lhe garante 
praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção 
das instalações de energia elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, o acesso à 
área da servidão constituída. Assim a Companhia fica obrigada a promover, 
com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à 
instituição da servidão. Para administrar e executar a instituição das áreas de 
servidão, a Companhia contratou a empresa Opus 4 Engenharia e Consultoria 
Ltda, incorporada em 29 de março de 2019 pela Construtora Planova Plane-
jamento e Construções S/A, por um valor pré-fixado. Embora a Planova se 

responsabilize por arcar com eventuais custos de indenização que venham 
a ultrapassar o valor pré-fixado em contrato, a Companhia é parte de ações 
judiciais onde não foi possível chegar a um valor de indenização de forma 
amigável junto aos proprietários de terra. Desta forma, a Companhia entende 
não ser necessário constituir contingência, uma vez que a Planova irá arcar 
com todos os custos que ainda vierem a ser incorridos referentes às faixas 
de servidão. Adicionalmente, a Companhia é parte em procedimento arbitral 
instalado em 6 de maio de 2020 contra a construtora Planova Planejamento 
e Construções S/A e seus acionistas. Em 1º de fevereiro de 2017, as Partes 
celebraram o Contrato de Engenharia, Fornecimento, Construção e Outras 
Avenças e Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, por meio do 
qual a Planova se comprometeu a executar, por preço fixo e na modalidade 
"turn-key", todos os serviços necessários à construção e operação da linha 
de transmissão de energia 230 kV Santa Maria - Santo Ângelo 2, no Estado 
do Rio Grande do Sul ("Projeto"), nos termos do Contrato nº 01/2015-ANE-
EL. De acordo com os Contratos, a data de operação comercial ("COD") do 
Projeto deveria ocorrer, impreterivelmente, até 31/08/2018. A COD, porém, 
somente foi alcançada em 03/10/2018, o que, nos termos do Contrato, faria 
incidir a multa contratual. Conforme previsto em Contrato, a multa no valor de 
R$3.024 (valor atualizado pelo IPCA, de 1º.10.2018, com juros de mora de 
1% desde out/2018 e multa de 2%, conforme pedido de Planova e Krasis), foi 
retida e compensada com valores que seriam devidos à Planova. A Planova 
contesta no processo de arbitragem a multa aplicada, neste mesmo valor. O 
processo encontra-se atualmente na fase em que o tribunal analisa as provas 
e relatórios técnicos apresentados por cada uma das partes. Caso não haja 
solicitações de novas provas ou perícias pelo tribunal, a expectativa é que 
a sentença seja proferida em breve. O prognóstico dos assessores jurídicos 
da Companhia é de possível perda em 31 de dezembro de 2021 e 2020. b) 
Contingências de natureza fiscal: Em 22 de abril de 2020, a Companhia in-
gressou com ação ordinária declaratória ajuizada perante a justiça federal do 
Rio de Janeiro, a fim de questionar o percentual de presunção para fins de 
determinação das bases imponíveis do IRPJ e CSLL, no regime de apuração 
do lucro presumido, sobre a receita bruta relativa aos contratos de concessão 
de transmissão de energia elétrica. Em 30 de julho de 2020, foi proferida sen-
tença de 1ª instancia, julgando procedente os pedidos iniciais para declarar o 
direito da Companhia de apurar o IRPJ e a CSLL sobre as bases de cálculo de 
8% e 12%, respectivamente, nos termos dos artigos 15 e 20 da lei n. 9.249/95. 
Em 10 de novembro de 2020, foi publicado acórdão pelo Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região negando provimento ao Recurso de Apelação da União, 
mantendo-se a sentença favorável aos interesses da Empresa. A União inter-
pôs recurso especial ao STJ questionando a decisão do juiz de 1ª instância 
confirmada pelo tribunal, e atualmente aguarda-se exame de admissibilidade 
do recurso especial da união federal. A Administração concluiu que, conside-
rando os desdobramentos positivos do processo judicial relatado acima e o 
prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia como possível perda, não 
há necessidade de se constituir provisões para este processo. Em 23 de abril 
de 2020, a Companhia ingressou com ação ordinária declaratória ajuizada 
perante a justiça federal do Rio de Janeiro a fim de questionar o pagamento da 
totalidade dos saldos de IRPJ e CSLL diferidos, em virtude da troca do regime 
fiscal do lucro real para o lucro presumido. Em 30 de abril de 2020, a Com-
panhia fez depósito judicial para garantir a totalidade dos saldos diferidos no 
valor de R$2.184 em relação à CSLL e R$6.093 em relação ao IRPJ. Em 29 de 
setembro de 2020, foi proferida sentença de 1ª instância que julgou improce-
dente o pedido inicial. Processo se encontra na segunda instância aguardando 
o julgamento da apelação interposta pela SPE em fevereiro de 2021. Conside-
rando o prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia como “possível 
perda” e o depósito judicial no valor de R$8.849 em 31 de dezembro de 2021, 
que cobre a totalidade dos valores em discussão, não há necessidade de se 
constituir provisões para este processo. Caso a Companhia venha a perder o 
processo, o pagamento do saldo dos impostos diferidos à UNIÃO é creditado 
e compensado nas apurações de impostos corrente futuras.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da SPE Santa Maria Transmissora de Ener-
gia S.A. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras 
da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos 
descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPE Santa 
Maria Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting 
Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
- IASB. Base para opinião com ressalva: Atualização monetária dos ativos 
de concessão - ativo de contrato: Conforme a nota explicativa nº 2.4 (k) e 7 às 
demonstrações financeiras, o saldo referente ao ativo de contrato, em 31 de 
dezembro de 2021, foi ajustado para refletir os efeitos inflacionários previstos 
no contrato de concessão, já efetivamente incorridos até a referida data. An-
teriormente, a Companhia utilizava uma estimativa da inflação projetada para 
todo o período da concessão. O ajuste decorrente da mudança do efeito infla-
cionário foi registrado integralmente no resultado do exercício de 2021. Como 
consequência, os efeitos sobre as demonstrações financeiras são conforme 
segue: • O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 está supe-
ravaliado em R$3.780. • O saldo do ativo de concessão e o patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2020, apresentado para fins de comparação, estão 
subavaliados em R$2.195, e o resultado do exercício findo nessa data está 
subavaliado em R$1.585. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
- CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva Responsabilida-
des da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Repor-
ting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Bo-
ard – IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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 contro-
les internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções 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 a atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Adminis-
tração 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, 21 de março de 2022. DELOITTE TOUCHE TO-
HMATSU - Auditores Independentes Ltda. CRC nº 2 SP 011609/O-8; Renato 
Vieira Lima - Contador - CRC nº 1 SP 257330/O-5.
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Lucia Trans-
missora de Energia S.A. (“Santa Lucia” ou “Companhia”), sociedade por ações 
de capital fechado, foi constituída em 6 de janeiro de 2016 e tem como objeto 
social a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, in-
cluído a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão 
do Sistema Integrado Nacional. A Companhia é diretamente controlada pela 
Terna Plus S.R.L – Itália e iniciou suas operações em abril de 2019. A emissão 
dessas demonstrações financeiras foi autorizada em 22 de fevereiro de 2022 
pela Diretoria e Conselho de Administração, e serão deliberadas em Assem-
bleia Geral Ordinária até 31 de março de 2022. Concessão: Localizada no 
estado de Mato Grosso, composta pela linha de transmissão entre as subes-
tações de Jaurú e Cuiabá, com extensão de 355 km, decorrente do edital de 
leilão no. 05/2015 Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), processo 
no. 48500.00333/2015-19. As informações básicas relacionadas ao Contrato 
de Concessão são como segue:
Número Anos Prazo RAP [21/22] Índice de Correção 
07/2017 30 11/03/2046 R$81.167 IPCA
Receita Anual Permitida (“RAP”): A prestação do serviço público de transmis-
são ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a 
partir da data de disponibilização para operação comercial das instalações de 
transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (“IPCA”). Faturamento da receita de operação, manutenção e 
construção: Pela disponibilização das instalações de transmissão para opera-
ção comercial, a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, 
manutenção e construção, reajustado anualmente e revisado a cada cinco 
anos. Parcela variável: A receita de operação, manutenção e construção esta-
rá sujeita a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condi-
ção de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia 
disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (“CPST”). A 
parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapas-
sar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e construção da trans-
missora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocor-
rência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limi-
te supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no 
valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de 
operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavra-
tura do auto de infração. Os primeiros 6 meses de operação comercial confi-
guram período de carência, onde a parcela variável não é cobrada. Revisão 
Tarifária: Em conformidade com o contrato de concessão, a cada cinco anos, 
contado do primeiro mês de julho subsequente à data da assinatura do contra-
to, a ANEEL procederá à revisão tarifária periódica da RAP de transmissão de 
energia elétrica, com o objetivo de promover a eficiência e modicidade tarifá-
ria. Cada contrato tem sua especificidade, mas em linhas gerais, os licitados 
têm sua RAP revisada por três vezes (a cada cinco anos), quando é revisto o 
custo de capital de terceiros. Os reforços e melhorias associados aos contra-
tos licitados, são revisados a cada 5 anos. Também poderá ser aplicado um 
redutor de receita para os custos de Operação e Manutenção (“O&M”), para 
eventual captura dos Ganhos de Eficiência Empresarial. Em 2021, foi definida 
a Revisão Tarifária Periódica - RTP pela Resolução homologatória  2.895, de 
13 de julho de 2021, emitida pela ANEEL, que resultou em ganho registrado 
na rubrica de Revisão Tarifária - RTP. Os impactos da RTP são demonstrados 
na nota explicativa nº 7. A próxima revisão tarifária ocorrerá no ano de 2026. 
Extinção da concessão e reversão de bens vinculados: de acordo com o con-
trato de concessão, o advento do termo final do contrato determina, de pleno 
direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo cri-
tério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova transmissora. 
A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a indenização das par-
celas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados 
ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a con-
tinuidade e atualidade do serviço concedido, nos termos do art. 36 da lei 
8987/1995. Renovação da concessão: a critério exclusivo da ANEEL e para 
assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da conces-
são poderá ser prorrogado por no máximo igual período, mediante requeri-
mento da Companhia. A Companhia deverá operar e manter as instalações de 
transmissão, em conformidade com a legislação e os requisitos ambientais 
aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão res-
ponsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco e cumprir 
todas suas exigências. A licença de operação Nº 318613/2018 emitida pelo 
órgão ambiental estadual SEMA-MT em 18 de dezembro de 2018 é condição 
necessária para a operação do empreendimento. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras e principais práticas contábeis: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e as interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards 
- IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board – IASB. As 
demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de sua continui-
dade operacional. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas fo-
ram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo dispo-
sição em contrário. 2.1. Base de elaboração: As demonstrações financeiras 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados ins-
trumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descri-
to nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.2. Moeda funcio-
nal e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional 
da Companhia. 2.3. Uso de estimativas e julgamento: A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Compa-
nhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Estima-
tivas e premissas são revisadas de forma contínua. Já as alterações nas esti-
mativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas 
que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo da concessão – Ativo de 
contrato: mensurado no início da concessão ao valor justo e posteriormente 
mantido ao custo amortizado. A Administração da Companhia avalia o mo-
mento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas caracte-
rísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato se 
origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e 
implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto. O ativo de contrato é registrado em contrapartida a 
receita de construção, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. O 
saldo do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado a 
taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Companhia para a 
remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, 
por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precifi-
car o componente financeiro do ativo de contrato é usualmente estabelecida 
na data do início de cada contrato de concessão. Quando o poder concedente 
revisa ou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia 
escriturada do ativo de contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados. 
São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia quan-
to à determinação da parcela mensal da RAP e parcela variável que deve re-
munerar a infraestrutura. b) Contrato de concessão: a Companhia adota e 
utiliza, para fins de classificação e mensuração das atividades de concessão, 
os pronunciamentos técnicos CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com 
Cliente, CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros e ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 
- Contratos de Concessão. Caso o concessionário realize mais de um serviço 
regidos por um único contrato, a remuneração recebida ou a receber deve ser 
alocada a cada obrigação de performance, com base nos valores relativos aos 
serviços prestados caso os valores sejam identificáveis separadamente. A 
Companhia adotou a premissa que os bens são reversíveis no final da conces-
são, com direito de recebimento integral de indenização (caixa) do poder con-
cedente sobre os investimentos ainda não amortizados. Com base nas dispo-
sições contratuais e nas interpretações dos aspectos legais e regulatórios, a 
Companhia adotou a premissa de que será indenizada pelos investimentos 
não amortizados. c) Provisão para riscos: As provisões para riscos são regis-
tradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Com-
panhia com base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. 
Essa avaliação de risco é feita com base em informações disponíveis na data 
de elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a Companhia 
revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos processos e obten-

ção de novas informações. 2.4. Principais Políticas Contábeis: a) Caixa e equi-
valentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimen-
tos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. b) Contas a Receber de Concessionárias e Permissio-
nárias: Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos re-
presentativos pelos valores a receber de RAP faturadas conta os agentes 
concessionários e permissionários. O contas a receber de concessionárias e 
permissionárias se refere aos valores a receber decorrentes do contrato de 
concessão de serviços, correspondentes às obrigações de performance de (i) 
operação e manutenção e (ii) construção da linha de transmissão. Em relação 
à esta última obrigação, mensalmente, à medida que a Companhia opera e 
mantém a infraestrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente àquele 
mês, torna-se um ativo financeiro e é transferida para o Contas a Receber, 
uma vez que apenas a passagem do tempo será requerida para que o referido 
montante seja recebido. c) Imobilizado: O imobilizado compreende, principal-
mente, as instalações administrativas e não integrantes aos ativos objeto da 
concessão. Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição menos as 
depreciações calculadas pelo método linear e perdas por recuperabilidade. Os 
valores residuais e a vida útil dos bens são revisados e ajustados, caso neces-
sário, ao final de cada exercício. d) Bens de direito de uso e Passivo de arren-
damento: O arrendatário reconhece o passivo dos pagamentos futuros e o di-
reito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento, incluindo os operacionais, exceto para arrendamentos operacionais 
de curto prazo e de baixo valor. O CPC 06 (R2)/IFRS 16, Arrendamentos, re-
gistra as operações de arrendamento mercantil operacional que a Companhia 
possui em aberto. Nos casos em que a Companhia é arrendatária, a mesma 
reconhecerá: (i) pelo direito de uso do objeto dos arrendamentos, um ativo; (ii) 
pelos pagamentos estabelecidos nos contratos, trazidos a valor presente, um 
passivo; (iii) despesas com depreciação/amortização dos ativos; e (iv) despe-
sas financeiras com os juros sobre obrigações do arrendamento. Os valores 
calculados de acordo com a metodologia estabelecida pelo CPC 06 (R2) refe-
rem-se a aluguéis de carros, escritórios e galpões. e) Contas a pagar aos for-
necedores: Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo valor amortizado. Na prática, são normalmen-
te reconhecidas correspondente ao valor da fatura em aberto. f) Provisões: As 
provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presen-
te, legal ou presumida, resultantes de eventos passados e é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a me-
lhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação nas 
datas dos balanços, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obri-
gação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estima-
dos para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presen-
te desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é re-
levante). Quando se espera que alguns ou todos os benefícios econômicos 
requeridos para a liquidação de uma provisão sejam recuperados de um ter-
ceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for praticamente 
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. g) Demais ativos e 
passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) auferidos 
(incorridos) até a data base do balanço. Estão classificados no ativo e passivo 
não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações exigí-
veis após doze meses. h) Imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos: Os impostos sobre a renda e contribuição social são reconhecidos 
na demonstração do resultado, de acordo com apuração efetuada em regime 
fiscal para Lucro Real, exceto na proporção em que estiverem relacionados 
com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o im-
posto também é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e 
contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações fi-
nanceiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determina-
ção desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% 
para a contribuição social. i) Programas de Integração Social (“PIS”) e Contri-
buição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) diferidos: O dife-
rimento do PIS e da COFINS é relativo a 9,25% das receitas de implementa-
ção da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previs-
to na Lei nº 12.973/14. A liquidação desta obrigação diferida ocorrerá à medi-
da que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato 
de concessão mencionado na nota explicativa nº 1. j) Patrimônio Líquido: As 
ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. O lucro básico por 
ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Com-
panhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias. O lucro básico 
e o diluído por ação são iguais. k) Reconhecimento de receita: A receita é re-
conhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão 
gerados para a Companhia, podendo ser confiavelmente mensurados. A re-
ceita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abati-
mentos, restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de 
desempenho, penalidades ou outros itens similares. Compreendem principal-
mente as seguintes atividades: • Receita de operação e manutenção, inicia-se 
a partir da entrada em operação e é reconhecida pelo valor justo, em contra-
partida ao contas a receber e de maneira suficiente para cobrir os custos ope-
racionais efetivos. • Receita financeira decorrente da remuneração do ativo da 
concessão (ativo de contrato). Esta receita é o produto da multiplicação da 
taxa implícita do projeto pelo saldo do ativo de contrato. A taxa implícita do 
projeto de 11,33% ao ano (0,90% ao mês), adiciona-se a inflação mensal me-
dida pelo índice IPCA, que reflete a correção monetária do ativo de contrato. 
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia utilizava uma taxa nominal fixa de 
15,48% ao ano para calcular a receita de remuneração do ativo de contrato. 
Esta taxa foi calculada utilizando-se uma inflação projetada fixa de 3,75% ao 
ano adicionada à taxa implícita do projeto de 11,33%. A partir de 1º de janeiro 
de 2021, a Companhia substitui a aplicação da inflação fixa projetada pela in-
flação efetivamente realizada, com base no índice IPCA divulgado em fontes 
oficiais. Com isso, o saldo referente ao ativo de contrato em 31 de dezembro 
de 2021 foi ajustado para refletir os efeitos inflacionários previstos no contrato 
de concessão, já efetivamente incorridos até aquela data. O ajuste decorrente 
da mudança do efeito inflacionário foi registrado integralmente no resultado do 
exercício de 2021. l) Instrumentos financeiros: O CPC 48/IFRS 9, Instrumen-
tos Financeiros, descreve os requerimentos para classificar e mensurar os 
ativos e passivos financeiros. Como regra geral, ativos e passivos financeiros 
devem ser mensurados inicialmente ao seu valor justo. A mensuração subse-
quente dos ativos financeiros é baseada no modelo de negócios aplicável a 
eles e nas características de seus fluxos de caixa contratuais. Dependendo 
dessas características, o ativo financeiro deve ser mensurado: • Ao custo 
amortizado, pelo qual a receita do instrumento é calculada pelo método da 
taxa de juros efetivo. Enquadram-se nessa categoria os ativos financeiros que 
se pretenda manter para auferir fluxos de caixa provenientes exclusivamente 
de pagamentos de principal e juros. • Ao valor justo, com atualizações regis-
tradas em outros resultados abrangentes. Nessa categoria estão ativos finan-
ceiros com fluxos de caixa também exclusivamente de capital e juros, mas que 
possam ser vendidos antes do vencimento. • Ao valor justo, com atualizações 
registradas no resultado corrente, se não se qualificar em qualquer das cate-
gorias anteriores. Como regra geral, após o reconhecimento inicial os passi-
vos financeiros são mensurados ao custo amortizado. São exceções, entre 
outros, os passivos com valor de liquidação flutuante, derivativos e a contra-
prestação contingente em uma aquisição de negócios, que devem ser mensu-
rados ao valor justo, com as alterações reconhecidas no resultado. Abaixo 
apresentamos as categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada 
classe de ativos e ou passivos financeiros da Companhia. Ativos e financeiros: 
(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado (“VJR”). 
São ativos financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para 
esse fim, principalmente no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivati-
vos também são classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são 
classificados no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezem-
bro de 2020, a Companhia não possuía saldos registrados nas demonstrações 
financeiras nessa classificação. (ii) Custo amortizado: São incluídos nessa 
classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou 
determináveis que não são cotados em um mercado ativo. Os ativos financei-
ros são mensurados pelo valor de custo amortizado, utilizando-se do método 
da taxa efetiva de juros, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável. Todos os instrumentos financeiros classificados como custo 
amortizado e estão demonstrados na nota explicativa nº 5. Mensuração de 
ativos financeiros: As compras e vendas regulares de ativos financeiros são 
reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a Sociedade se 

compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, e os 
custos de transação são debitados no resultado. Os ativos financeiros são 
mensurados pelo custo amortizado. Os ganhos ou as perdas decorrentes de 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são registrados no resultado nas contas “Receitas financei-
ras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no exercício em que ocor-
rem. Passivos financeiros: (i) Passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado (“VJR”): Os passivos financeiros são classificados como ao valor 
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou desig-
nados ao valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 
de dezembro de 2020, a Companhia não possuía passivos financeiros regis-
trados nas demonstrações financeiras nessa classificação. (ii) Custo amortiza-
do: São mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcu-
lar o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros 
pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exata-
mente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e encargos 
pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, 
custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estima-
da do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para 
o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. Todos os instrumentos finan-
ceiros classificados como custo amortizado e estão demonstrados na nota 
explicativa nº 5. Baixa de passivos financeiros: A Companhia baixa passivos 
financeiros somente quando suas obrigações são extintas e canceladas. A 
diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida 
paga e a pagar é reconhecida no resultado. 3. Adoção às normas de conta-
bilidade novas e revisadas: a) Novas normas, alterações e interpretações 
vigentes período corrente: A Administração da Companhia avaliou os impac-
tos das seguintes revisões de normas e entende que sua adoção não provo-
cou um impacto relevante e/ou não são relevantes para suas demonstrações 
financeiras. • IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 
16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção inicial da das altera-
ções da Reforma da Taxa de Juros de Referência – Fase 2. Aplicável para 
exercícios anuais ou períodos com início em ou após 1 de janeiro de 2021. • 
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 
(CPC 06(R2)) - Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19. Aplicável 
para exercícios anuais ou períodos com início em ou após 30 de junho de 
2021. b) Novas normas ainda não vigentes e/ou adotadas: Na data de autori-
zação destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as IFRSs 
novas e revisadas a seguir, já emitidas e ainda não vigentes e/ou aplicáveis. A 
administração não espera que a adoção das normas listadas a seguir tenha 
um impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 
períodos futuros.
Pronunciamento Descrição
Alterações ao IAS 1 Classificação de passivos como circulantes ou não 

circulantes

Alterações ao IAS 37
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes - Contratos Onerosos – Custo de 
Cumprimento do Contrato

Melhorias Anuais  
- Ciclos 2018-2020

Alterações à IFRS 1 - Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 – 
Instrumentos Financeiros, IFRS 16 - Arrendamentos 

Alterações à IAS 1 e 
IFRS - Declaração da 
Prática 

Divulgação de Políticas Contábeis 

Alterações à IAS 8 Definição de Estimativas Contábeis 

Alterações à IAS 12 Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos 
Resultantes de uma Única Transação 

4. Gestão do risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades 
da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de 
liquidez, risco de taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: Salvo 
pelo ativo da concessão (ativo de contrato) e o contas a receber de concessio-
nárias e permissionárias, a Companhia não possui outros saldos a receber de 
terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considera-
do baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas ou 
agentes que utilizam  infraestruturao Sistema Interligado de Nacional (“SIN”), 
cuja concessão da Companhia faz parte, por meio da tarifa de uso do sistema 
de transmissão (“TUST”). Essa tarifa advém do rateio entre os usuários do 
SIN de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os 
serviços prestados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”); e (iii) 
os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos vários agentes de 
geração, distribuição e consumidores livres a obrigação do pagamento mensal 
da RAP que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, 
constitui- se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo, 
apresentando baixo risco de crédito. Conforme requerido pelo CPC 48/IFRS 
9 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do saldo do 
contas a receber de concessionárias e permissionárias e, de acordo com a 
abordagem simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda Esti-
mada com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais 
perdas na realização desses ativos. A Companhia considera que não está ex-
posta a um elevado risco de crédito, uma vez que existe uma robusta estrutura 
de garantias gerenciada pelo ONS para cobrir as obrigações dos agentes. (b) 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, 
sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar 
os limites e indicadores previstos nas cláusulas dos contratos de empréstimos 
e a liquidez suficiente para atendimento às necessidades operacionais do ne-
gócio. O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido em aplicações 
de baixo risco, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados e liqui-
dez suficiente para se adequar ao planejamento financeiro da companhia. (c) 
Risco de taxa de juros e inflação: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
possui instrumentos financeiros expostos ao risco da taxa de juros e inflação. 
A Companhia efetuou testes de análises de sensibilidade conforme requerido 
pelas práticas contábeis, elaborados com base na exposição líquida às taxas 
variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos, derivativos e não 
derivativos, relevantes, em aberto no fim do exercício deste relatório, assu-
mindo que o valor dos ativos e passivos a seguir estivesse em aberto durante 
todo o exercício, ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário 
provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados 
adversos. As taxas utilizadas para cálculo dos cenários prováveis são refe-
renciadas por fonte externa independente, cenários estes que são utilizados 
como base para a definição de dois cenários adicionais com deteriorações de 
25% e 50% na variável de risco considerada (cenários II e III, respectivamen-
te) na exposição líquida, quando aplicável, conforme apresentado a seguir:

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 71.944 56.585
Contas a receber de concessionárias 7.577 7.104
Ativo da concessão - Ativo de Contrato 7 80.364 73.195
Impostos a recuperar 9 4.710 7.102
Adiantamentos a fornecedores 1.184 1.153
Despesas pagas antecipadamente 377 184
Outros ativos 1 2

166.157 145.324
Não circulante
Títulos de crédito a receber 8 10.455 10.455
Aplicação Financeira - Conta Reserva 
 BNDES 6 9.447 5.878
Cauções 68 68
Ativo da concessão - Ativo de Contrato 7 638.882 554.807

658.851 571.208
Imobilizado líquido 10 3.757 2.431
Bens de direito de uso 10 866 898
Intangível 11 299 384

4.922 3.713
Total do Ativo 829.930 720.245

Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores 2.409 1.831
Financiamento 14 17.228 15.248
Obrigações tributárias e encargos 12 928 1.408
Dividendos 19 12.866 5.908
Adiantamento de clientes 16 4.367 3.277
Partes relacionadas 15 456 1.137
Obrigações trabalhistas 13 532 434
Passivo de arrendamento 17 294 241
Outros passivos 82 113

39.162 29.599
Passivo não circulante
Financiamento 14 400.771 375.118
Passivo de arrendamento 17 661 656
Impostos diferidos 18 127.648 91.440

529.080 467.214
Patrimônio líquido
Capital Social 19 153.714 153.714
Reserva legal 6.957 4.248
Reserva especial de dividendos 3.933 3.933
Reserva de deságio de investimentos 896 896
Reserva de incentivo fiscal -SUDAM 1.909 4.963
Reserva de retenção de lucros 94.278 55.678

261.688 223.433
Total do passivo e patrimônio líquido 829.930 720.245

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 20 143.425 88.201
Custos operacionais 22 (6.555) (6.453)
Lucro bruto 136.870 81.748
Receita de Revisão Tarifária - RTP 7 14.869 -
Despesas gerais e administrativas 23 (8.785) (6.747)
Lucro operacional 142.954 75.001
Receitas financeiras 24 2.803 947
Despesas financeiras 24 (63.815) (36.829)
Lucro antes do imposto de renda e Contribuição Social 81.942 39.119
Corrente 18 - (2.604)
Diferido 18 (27.768) (11.637)
Lucro líquido do exercício 54.174 24.877
Lucro por lote de mil ações 19 352,43 161,84

Ativo 2021 2020
Lucro (prejuizo) do exercício 54.174 24.877
Outros resultados abrangentes - -
Lucro líquido do exercício 54.174 24.877

Reserva de Lucros

Nota
Capital 
Social

Reserva  
Deságio  

Investimentos
Reserva 

Legal

Reserva 
Especial de 
Dividendos

Reserva 
Incentivos 

SUDAM

Reserva de 
Retenção de 

Lucros

Resulta-
dos Acu-
mulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 153.714 896 3.004 3.933 - 41.918 - 203.465
Ajuste de exercício anterior - - - - - - (3.965) (3.965)
Lucro Líquido do exercício - - - - - - 24.877 24.877
Constituição da reserva legal 19 - - 1.244 - - - (1.244) -
Constituição de reserva de incentivos - SUDAM 19 - - - - 4.963 - - 4.963
Dividendos obrigatórios (25 %) - - - - - - (5.908) (5.908)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - 13.761 (13.761) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 153.714 896 4.248 3.933 4.963 55.678 - 223.433
Ajuste de exercício anterior - - - - - - 1 1
Lucro Líquido do exercício - - - - - - 54.174 54.174
Constituição da reserva legal 19 - - 2.709 - - - (2.709) -
Ajuste de Saldo - Incentivo Sudam 19 - - - - (3.054) - - (3.054)
Dividendos obrigatórios (25 %) - - - - - - (12.866) (12.866)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - 38.600 (38.600) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 153.714 896 6.957 3.933 1.909 94.278 - 261.688 

Nota 2021 2020
Lucro líquido antes do IR e CSLL 81.942 39.119
Ajustes por:
Depreciação e amortização 10 1.741 836
Juros sobre financiamento 14 63.193 35.442
Impostos diferidos sobre receita 18 15.619 8.464
Receita de remuneração do ativo da concessão 20 (154.009) (91.498)
Revisão Tarifária Periódica – RTP 7 (14.869) -
Provisão de P&D - 39
Outros Juros e multas - 8
Juros sobre contratos de arrendamento 17 197 124
Outros (591) (653)

(6.777) (8.120)
Contas a receber de concessionárias (474) (86)
Títulos de crédito a receber 8 0 540
Impostos a recuperar 9 (662) (673)
Despesas pagas antecipadamente (193) (99)
Adiantamentos (31) (769)
Outros ativos 1 16
Recebimento da Receita Anual Permitida - RAP 7 77.608 71.708
Pagamento de Pis/Cofins sobre Receita Anual 
Permitida -  RAP (7.179) (6.633)
Fornecedores 577 95
Obrigações trabalhistas 13 98 (11)
Obrigações tributárias e encargos 12 (480) 675
Adiantamento de clientes 16 1.090 2.054
Partes relacionadas 15 (682) (272)
Outros passivos (31) 8
Caixa gerado pelas operações 62.867 58.433
Juros pagos de financiamentos 14 (15.030) (4.932)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (2.604)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 47.837 50.897
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Cauções - 34
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES 6 (3.568) (5.878)
Adição Intangível 11 (22) (46)
Adição Imobilizado 10 (2.021) (784)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (5.611) (6.674)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de financiamento 14 (20.530) (3.425)
Pagamento de dividendos 19 (5.908) (10.338)
Pagamento de passivo de arrendamento 17 (429) (536)
Recebimento por empréstimos a longo prazo 14 - 1.139
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (26.867) (13.160)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 15.358 31.063
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6 56.585 25.523
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 6 71.944 56.585
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Indicadores Exposição Cenário I Cenário II Cenário III
Realizado (i) (Provável) (ii) +25% +50%

Ativo     
CDI/Selic 4.39% 11,75% 14,69% 17,63%
Receita Financeira  74.373 8.739 10.924 13.108
Indicadores Exposição Cenário I Cenário II Cenário III

Realizado (i) (Provável) (ii) +25% +50%
Passivo     
IPCA 10.06% 5,44% 6,80% 8,16%
Despesa a incorrer 417.999 (22.739) (28.424) (34.109)
Despesa líquidos das variações         (14.000) (17.500) (21.000)
(i) Conforme dados divulgados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório 
Focus - Mediana Agregado), em 04 de fevereiro de 2022. (ii) Conforme taxas 
divulgadas no “site” da Bloomberg em 04 de fevereiro de 2022. (d) Risco 
Regulatório: A extensa legislação e regulamentação governamental emitida 
pelos órgãos Ministério de Minas e Energia (“MME”), Agência Nacional de 
Energia Elétrica (“ANEEL”), Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) 
e Ministério do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obrigações 
que a concessionária deve respeitar na exploração do serviço público de 
transmissão de energia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe 
penalidades às concessionárias e em casos extremos a perda da concessão. 
5. Instrumentos financeiros por categoria: Os principais instrumentos 
financeiros são compostos como segue:
Ativo a custo amortizado: 2021 2020
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 7.577 7.104
Aplicação Financeira – Conta Reserva - BNDES 9.447 5.878
Caixa e equivalentes de caixa 71.944 56.585

88.968 69.567
Passivos a custo amortizado:
Financiamento 417.999 390.366
Partes relacionadas 456 1.137
Dividendos 12.751 5.908
Fornecedores 2.409 1.831

433.615 399.242
6. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras 2021 2020
Circulante
Bancos conta movimento 7.018 6.653
Aplicações financeiras de liquidez imediata (a) 64.926 49.932
  71.944 56.585
Não Circulante
Aplicação financeira - Conta reserva – BNDES (b) 9.477 5.878

9.477 5.878
(a) Aplicações financeiras de liquidez imediata são investimentos em CDB de 
liquidez diária, remunerados a taxas que variam de 100,0% a 101,5% do CDI. 
(b) A aplicação financeira - Conta reserva - BNDES se refere a investimento 
em fundo com lastro em títulos públicos de baixo risco. Esta conta reserva 
foi constituída devido à exigência contratual do Financiamento junto ao 
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (“BNDES”), onde a Companhia 
deve manter três vezes o valor o valor da primeira prestação mensal da 
dívida, incluindo principal, juros e demais acessórios da dívida decorrente 
do contrato. Ver detalhes sobre o financiamento junto ao BNDES através 
da nota explicativa nº 14. 7. Ativo de concessão – ativo de contrato: De 
acordo com o CPC 47/IFRS 15 – Receita de contratos com clientes, o direito 
à contraprestação pelos serviços de implementação (construção) da estrutura 
de transmissão já executados, mas atrelados (por força do contrato de 
concessão) aos serviços de operação e manutenção, e que ainda não tenham 
sido prestados, é reconhecido como ativo de contrato. Os ativos de contrato 
incluem os valores a receber referentes aos serviços de implementação da 
infraestrutura acima referidos, bem como os valores a receber decorrentes da 
receita de remuneração de tais ativos, sendo os mesmos mensurados pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros. O ativo financeiro relacionado a um 
contrato de concessão deve ser reconhecido quando ou à medida que há o 
direito incondicional de receber caixa, o que se dará se somente a passagem 
do tempo for exigida antes que o pagamento dessa contraprestação seja 
devida. Desta forma, o Ativo de Contrato passa a ser um Ativo Financeiro à 
medida que o serviço de operação e manutenção é prestado mensalmente. A 
movimentação do ativo de contrato, no exercício, é a seguinte:

2021 2020
Saldos Iniciais 628.002 608,211
Receita de remuneração do ativo de contrato 137.034 91.499
Revisão Tarifária Periódica – RTP (a) 14.842 -
Ajuste correção monetária IPCA até 2020 (b) 16.975 -
Realização do ativo de concessão (RAP - O&M) (77.608) (71.708)
Saldo Final 719.246 628.002
Circulante 80.364 73.195
Não Circulante 638.882 554.807
Saldo Total 719.246 628.002
(a) A Receita Revisão Tarifária Períodica – RTP, registrada na rubrica de 
“Receita Revisão Tarifária Períodica – RTP”, apresenta o reconhecimento de 
ganho no exercício de 2021 em decorrência dos impactos da RTP homologada 
pela Resolução Aneel de n° 2.895, de 13 de julho de 2021. .A RTP ensejou 
uma alteração na taxa de remuneração do capital (WACC regulatória). (b)
Até 31 de dezembro de 2020, a Companhia utilizava uma inflação projetada 
de 3,75% ao ano para atualizar o saldo do ativo de contrato, portanto, não 
utilizava a inflação efetivamente realizada. A partir de 1º de janeiro de 2021, 
a Companhia substitui a aplicação da inflação fixa projetada pela inflação 
efetivamente realizada, com base no índice IPCA divulgado em fontes oficiais. 
Este ajuste reflete o efeito da substituição da inflação fixa pelo IPCA realizado 
até o exercício de 2020, porém registrado cumulativamente durante o exercício 
de 2021. 8. Títulos de crédito a receber: O montante de R$10.455 em 31 
de dezembro de 2021 e 2020, refere-se ao saldo a receber da Construtora 
Planova Planejamento e Construções (“PLANOVA”), decorrente de multa 
aplicada pelo atraso na entrega do projeto. A cobrança da multa é tratada em 
processo arbitral conforme nota explicativa nº 25. 9. Impostos a recuperar: 
Do total de R$4.710 registrados em 31 de dezembro de 2021 (R$7.102 em 
em 31 de dezembro de 2020), R$3.485 (R$6.536 em 31 de dezembro de 
2020) referem-se a créditos de imposto de renda retidos na fonte (“IRPJ”). 
10. Imobilizado e bens de direito de uso: O imobilizado é composto como 
segue:

2021 2020

  

Taxa de  
depre- 
ciação Custo

Deprecia-
ção acu- 
mulada

Saldo 
líquido

Saldos 
Finais

Benfeitorias em imóveis de
  terceiros 20% 1.686 (696) 990 695
Máquinas e Equipamentos 10% 1.335 (106) 1.229 397
Móveis e utensílios 10% 294 (59) 235 151
Veículos 20% 366 (94) 272 467
Equipamento Informática 20% 602 (205) 397 251
Obras em Andamento 634 - 634 470

4.917 (1.160) 3.757 2.431
A movimentação do imobilizado e bens de direito de uso é como segue:

Imobilizado 2020
Adi-

ções
Depre-
ciação Baixas 2021

Benfeitorias em imóveis de
 terceiros 695 602 (307) - 990
Máquinas e equipamentos 397 889 (57) - 1.229
Móveis e utensílios 151 111 (27) - 235
Veículos 467 - (81) (114) 272
Equipamentos de informática 251 255 (109) - 397
Obras em Andamento 470 164 - - 634

2.431 2.021 (581) (114) 3.757
As adições do imobilizado ocorridas durante o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 estão relacionadas, principalmente, às obras e infraestrutura 
do escritório localizado no Rio de Janeiro, além de equipamentos e veículos 
para servir como parte da estrutura de manutenção do empreendimento.
Direito de Uso 2020 Adições Depreciação 2021
Contratos de aluguel 898 1.003 (1.035) 866

898 1.003 (1.035) 866
Bens de direito de uso compreendem, substancialmente, veículos e imóveis, 
conforme detalhado em nota explicativa nº 18. Em 2021, houve adição de 
R$1.003 (R$101 em 2020) que não apresentam efeito no caixa. 11. Intangível: 
O intangível é representado pela aquisição de softwares e amortizado à taxa 
de 20% ao ano. A movimentação foi como segue:

2021 2020
Saldos iniciais 384 433
Adições 22 46
Amortização (107) (95)
Saldos finais 299 384
12. Obrigações tributárias e encargos: O saldo de Obrigações tributárias 
e encargos representa o saldo de tributos e encargos sobre a folha de 
pagamentos a pagar.
  2021 2020
PIS 119 105
COFINS 556 484
Imposto de renda sobre remessas (a) 10 201
ISS 20 10
INSS 98 123
FGTS 27 29
Imposto de renda retido na fonte 9 12
Provisão para IR sobre remessas (a) 22 437
Outros 67 7

928 1.408
(a) Custos de fiança bancária a reembolsar a Terna SpA, conforme transação 
detalhada em nota explicativa nº 15. 13. Obrigações trabalhistas: O saldo 
de Obrigações trabalhistas representa o saldo de férias dos funcionários e 
imposto de renda sobre a folha a pagar.

2021 2020
Provisão de férias 417 320
Imposto de renda sobre folha de pagamento 115 114

532 434
14. Financiamentos:

2021 2020
Saldos iniciais 390.366 362.141
Captação - 1.139
Juros e Correção incorridos 63.193 35.442
Pagamento de juros (15.030) (4.931)
Pagamento de principal (20.530) (3.425)
Saldos finais 417.999 390.366
Circulante 17.228 15.248
Não Circulante 400.771 375.118
Total 417.999 390.366
Em 31 de dezembro de 2021, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte 
composição:

31/12/2021
2023 17.501
2024 17.631
2025 17.941
2026 18.339
2027 em diante 329.359
Total 400.771
Em 19 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contrato de financiamento 
no montante total de R$381.832 junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, BNDES (Linha - FINEM), divididos em 2 (dois) subcréditos 
no valor de R$190.916, dos quais a Companhia captou, parcialmente, o 
montante de R$1.139 durante o exercício de 31 de dezembro de 2020, com 
saldo remanescente a ser desembolsado no valor de R$26.903. O financiamento 

é amortizável em 269 parcelas mensais e consecutivas a partir de abril de 2020 
e com vencimento final em 15 de agosto de 2042. Sobre o empréstimo incidem 
(i) encargos de IPCA , calculado de forma pro rata temporis, (ii) taxa de juros pré 
fixada de 2,98% ao ano  e, (iii) Spread do BNDES  de 2,13% ao ano. Até que 
se atinja o completion financeiro, ou seja, quando houver o atingimento de 1,3x 
do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), o empréstimo é garantido 
por fiança bancária, equivalente a 12 (doze) parcelas de serviço da dívida. A 
fiança bancária será exonerada quando for atingido o ICSD mínimo de 1,3x 
com base nas demonstrações contábeis regulatórias (“DCR”) auditadas por 
auditor independente, no exercício anterior ou no período de 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao pedido de exoneração. Após a exoneração da 
fiança, há obrigação de cumprir o ICSD mínimo de 1,3x. No exercício de 2021, 
o ICSD apurado preliminarmente é de 2.2x, de  forma que assim que estas 
Demonstrações Financeiras forem publicadas, assim como as Demonstrações 
Regulatórias, a Companhia fará o pedido de exoneração das fianças bancárias. 
Até a data da divulgação destas Demonstrações Financeiras, as Demonstrações 
Contábeis Regulatórias não havia sido aprovadas e auditadas. Outras garantias 
ao financiamento incluem o penhor de 100% das ações da Companhia, os 
recebíveis da concessão e a conta reserva equivalente a 3 (três) vezes o valor 
da primeira prestação mensal da dívida, incluindo principal, juros e demais 
acessórios da dívida decorrente do contrato, conforme demonstrado na rubrica 
Aplicação Financeira - Conta Reserva - BNDES. Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia estava adimplente quanto às obrigações contratuais estabelecidas 
no contrato de financiamento. 15. Partes relacionadas: a) Transações com 
partes relacionadas: O saldo de 31 de dezembro de 2021 se refere à comissão 
devida à Terna SpA por prestar garantia em favor do banco BNP Paribas pelas 
cartas de fiança emitidas para garantir as obrigações da Companhia frente ao 
BNDES no âmbito do contrato de financiamento detalhado na nota explicativa 
nº 14. O contrato assinado com a Terna SpA em 8 de julho de 2020 tem prazo 
de 2 (dois) anos e custo de 0,8% ao ano líquido de impostos. b) Remuneração 
da Administração: A remuneração do pessoal-chave da Administração, que 
contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou R$2.031 durante 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (R$2.453 durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020), sendo salários e benefícios variáveis. A 
remuneração da Administração está registrada na rubrica “despesas gerais e 
administrativas”. 16. Adiantamento de clientes: O valor de R$4.367 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$3.277 em 31 de dezembro de 2020), se refere ao saldo 
de valores antecipados pela Câmara de  comercialização de Energia Elétrica 
(“CCEE”), ainda não compensados nos avisos de cobrança emitidos pelo ONS. 
O valor antecipado pela CCEE é amortizados através dos avisos de créditos 
para recebimento da RAP mensal enviados à Companhia. 17. Passivo de 
arrendamento: Refere-se ao saldo a pagar dos contratos de arrendamento em 
que a Companhia figura como arrendatária ou locatária.

2021 2020
Obrigação de arrendamento - Imóveis 955 832
Obrigação de arrendamento - Automóveis - 66
Total 955 898
Circulante 294 242
Não Circulante 661 656
Total 955 898
Movimentação do 
Passivo Arrendatário

Saldos 
Iniciais Adições Baixas Pagamento Juros

Saldo 
Final

Contratos de aluguel 898 1.003 (714) (429) 197 955
18. Impostos e Contribuições: (a) Tributos Diferidos: Os valores de impostos 
de renda e contribuição social deferidos originam-se, basicamente, das receitas 
financeiras sobre ativos financeiros, que serão realizados integralmente ao longo 
do contrato de concessão. A composição dos impostos diferidos é como segue:

2021 2020
Imposto de Renda Diferidos (b) (c) 49.969 27.490
Contribuição Social Diferidos (b) (d) 15.186 9.897
Subtotal 65.155 37.387
PIS Diferido (d) 11.148 9.642
Cofins Diferido (d) 51.345 44.411
Subtotal 62.493 54.053
Total 127.648 91.440
b) Movimentação de imposto de renda e contribuição social:

 Ativo  Passivo  Líquido 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 9.625 (31.405) (21.778)
Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo fiscal (1.705) - (1.705)
Outros 3.970 3.070
Contrato de concessão - (17.874) (17.874)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 7.921 (45.308) (37.387)

 Ativo Passivo Líquido 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 7.921 (45.308) (37.387)
Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo fiscal 9.932 - 9.932
Contrato de concessão - (37.700) (37.700)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 17.852 (83.007) (65.155)
c) Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação da alíquota efetiva 
é como segue:

2021 2020
IR CSLL IR CSLL

Lucro antes do IR e CSLL 81.942 81.942 39.119 39.119
Alíquotas nominais vigentes 25% 9% 25% 9%
Valores esperados 20.486 7.375 9.780 3.521
PIS e COFINS sobre RAP diferidos (1.795) (1.673) (602)
Gastos pré operacionais (310) (112) (310) (112)
Diferenças permanentes (347) (125) 796 286
Prejuízo fiscal - (828) (298)
Outros (2.385) (858) 2.702 981
IR E CSLL efetiva 20.418 7.359 10.466 3.776
Taxa efetiva 24,9% 9.0% 26,7% 9,7%
Corrente - 1.909 696
Diferido 20.418 7.350 8.558 3.081

20.418 7.350 10.466 3.776
c) PIS e COFINS – Deduções da Receita:

2020 2020
PIS COFINS PIS COFINS

Receita de Operação & Manutenção (O&M) 6.736 6.736 6.848 6.848
Alíquota de PIS e COFINS 1,65% 7,60% 1,65% 7,60%
Imposto corrente no resultado 111 512 113 520
Receita de atualização do ativo da  
 concessão 153.257 153.257 91.498 91.498
Alíquota de PIS e COFINS 1,65% 7,60% 1,65% 7,60%
Imposto diferido no resultado (a) 2.541 11.705 1.510 6.954
Receita de Revisão Tarifária Periódica -  
 RTP 14.842 14.842 - -
Alíquota de PIS e COFINS 1,65% 7,60% 1,65% 7,60%
Imposto diferido no resultado (b) 245 1.128 - -
Total Imposto diferido no resultado (a + b) 2.786 12.833 1.510 6.954
(-) Amortização RAP (1.280) (5.898) (1.183) (5.449)
Imposto diferido no passivo 1.506 6.935 327 1.505
19. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital subscrito e integralizado em 
31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 153.714, está representado por 
153.714.431 ações ordinárias de R$1,00 cada. A composição do capital social 
subscrito da Companhia é como se segue:
Acionistas 2021 2020
Terna Plus S.r.l 153.714.430 153.714.430
Terna Chile S.p.A 1 1
Total 153.714.431 153.714.431
No exercício de 2021 foram declarados e provisionados, reserva legal (5% do 
Lucro Líquido) e os dividendos mínimos obrigatórios (25% do Lucro Líquido) 
conforme previsto no estatuto da companhia, conforme a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 54.174 24.877
(-) Reserva legal – 5% 2.709 1.244
Base de cálculo para dividendo mínimo  
 obrigatório – 25% 51.466 23.633
Total dividendo mínimo obrigatório 12.866 5.908
Ações ordinárias 153.714.431 153.714.431
Lucro por lote de mil ações (R$) 334,81 161,84
Em 2021, a Companhia pagou dividendos no valor de R$5.908 referente aos 
lucros auferidos durante o exercício de 2020. A reserva especial de dividendos 
no valor de R$3.933 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, foi constituída nos 
períodos em que a Companhia ainda não se encontrava em fase operacional, 
nos termos do item 5º do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 
1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. Os lucros não distribuídos 
registrados nesta reserva, se não absorvidos por prejuízos nos exercícios sub-
sequentes, deverão ser declarados e pagos como dividendos. A Companhia 
pretende realizar a distribuição desses dividendos assim que for informado o 
completion financeiro do financiamento junto ao BNDES, conforme descrito na 
nota explicativa nº 14. A reserva de deságio de investimento no valor R$896 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, contabilizado pela Egecon Consultoria e 
Assessoria Empresarial Ltda (“Egecon”) quando da compra da Companhia em 
26 de Junho de 2017. Na mesma data a Aletheia foi incorporada na Compa-
nhia. Em 31 de dezembro de 2021, como a Companhia não apurou lucro fis-
cal, não houve utilização do incentivo fiscal federal (R$4.963 em 31 de dezem-
bro de 2020) que garante a redução de 75% do imposto de renda, concedido 
pela Superintendência de Desenvolvimentos da Amazônia (SUDAM). Esses 
incentivos são registrados na rubrica de “Reserva de incentivos SUDAM”.
20. Receita Operacional Líquida: 2021 2020
Receita de O&M 6.736 6.848
Receita de atualização do ativo da concessão 137.034 91.498
Ajuste Correção Monetária IPCA até 2020 (a) 16.975
P&D e Taxa de fiscalização (1.078) (1.048)
Pis e Cofins sobre receita O&M (623) (633)
Pis e Cofins sobre atualização do ativo (diferido) (15.619) (8.464)
Total 143.425 88.201
(a) Ajuste decorrente da mudança da correção do ativo de contrato da inflação 
projetada para o IPCA realizado referente aos exercícios anteriores a 2021, 
conforme detalhado na nota explicativa nº 7. 
21. Custos de Construção e Custos Operacionais: 2021 2020
Pessoal  2.053  2.482 
Serviços de terceiros  2.871  2.677 
Alugueis  383  134 
Viagens e estadias 175 187
Telefonia 515 404
Outros 558 569
Total 6.555 6.453
22. Despesas Gerais e Administrativas: 2021 2020
Pró Labore 1.131 1.660
Pessoal 3.980 2.381
Serviços de terceiros 1.020 855
Alugueis 144 93
Seguros 253 355
Depreciações e amortizações 1.008 836
Taxas bancárias 83 111
Viagens e estadias 561 167
Comunicações 138 77
Outros 467 214
Totais 8.785 6.747

23. Resultado Financeiro Líquido: 2021 2020
Rendimento de aplicações financeiras 2.795 927
Descontos obtidos 8 1
Atualizações monetárias - 49
Outros 131 16
Pis e Cofins sobre aplicações financeiras (131) (46)
Receitas Financeiras 2.803 947
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (32) (870)
Juros de financiamento (63.193) (35.442)
Outros Juros e multas (53) (245)
Comissão de fiança (537) (272)
Despesas financeiras (63.815) (36.829)
Resultado financeiro líquido (61.012) (35.882)
24. Seguros: As coberturas de seguro foram contratadas pelos montantes a 
seguir, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em 
suas operações. Em 31 de dezembro de 2021, a companhia é beneficiaria das 
seguintes apólices de seguro:

Vigência Limite Máx.Indenizável
Responsabilidade Civil (*) 03.10.2021 a 03.10.2022 R$40.000.000
Riscos Operacionais (*) 03.10.2021 a 03.10.2022 R$24.500.000
D&O* 31.07.2021 a 31.07.2022 US$3.000.000
(*) Estas apólices cobrem as coligadas da Companhia .
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para eventu-
ais sinistros considerando a natureza de suas atividades; para cobrir danos a 
terceiros, incluindo seus funcionários, além de seus bens tangíveis atrelados 
à concessão, inclusive as linhas de transmissão do projeto. Adicionalmente a 
companhia possui cobertura de seguro de diretores e administradores - “Direc-
tors and Officers - D&O”. 25. Contingências: 25.1. Contingências de natureza 
cível: Com relação ao direito de acesso as faixas de servidão, a Companhia 
possui Declaração de utilidade pública (“DUP”) emitida pela Aneel desde 24 de 
janeiro de 2017, que lhe garante praticar todos os atos de construção, manuten-
ção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo lhe as-
segurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída. Assim, a Companhia 
fica obrigada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, 
as medidas necessárias à instituição da servidão. Para administrar e executar 
a instituição das áreas de servidão, a Companhia contratou a empresa Opus 4 
Engenharia e Consultoria Ltda, incorporada  em 29 de março 2019 pela constru-
tora PLANOVA, por um valor pré-fixado. Embora a PLANOVA se responsabilize 
por arcar com eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o 
valor pré-fixado em contrato, a Companhia é parte de ações judiciais onde não 
foi possível chegar a um valor de indenização de forma amigável junto aos pro-
prietários de terra. Desta forma a Companhia entende não ser necessário cons-
tituir contingência, uma vez que a PLANOVA irá arcar com todos os custos que 
ainda vierem a ser incorridos referentes às faixas de servidão. Adicionalmente, 
a Companhia é parte em procedimento arbitral instalado em 30 de setembro 
de 2019 contra a construtora PLANOVA e seus acionistas. Em 1º de Fevereiro 
de 2017, a PLANOVA e a Companhia celebraram os contratos de Engenharia, 
Fornecimento, Construção e Outras Avenças (“EPC”) e de Desenvolvimento, 
por meio do qual a PLANOVA se comprometeu a desenvolver e a executar, 
por preço fixo e na modalidade “turn-key”, todos as atividades de autorização, 
licenciamento, engenharia e construção necessários à implantação de linha de 
transmissão no Mato Grosso (“Projeto”), incluindo o fornecimento de todos os 
bens, equipamentos, materiais, pessoal e serviços. Nos termos dos contratos, 
o Commercial Operational Date (“COD”) ou a data de entrada em operação co-
mercial do Projeto, deveria ser atingido, impreterivelmente, até o dia 31 de De-
zembro de 2018, sob pena de imposição da multa prevista na Cláusula 10.5 do 
contrato de EPC. O COD, porém, somente foi atingido em 6 de Junho de 2019, 
o que, nos termos do Contrato, faria incidir a referida multa contratual. A Plano-
va alega, entretanto, que a multa não seria devida e que, ademais, teria direito 
à indenização pelos valores adicionais incorridos por ela durante a execução 
do Projeto. A seguir, são demonstrados os valores envolvidos na arbitragem: • 
Pleitos Santa Lucia e Terna totalizam R$46.682 (atualização pelo IPCA desde 
desembolso e juros de 1% ao mês). • Pleitos PLANOVA e Krasis Participa-
ções S.A., a sua acionista controladora: Devolução dos valores retidos totalizam 
R$25.747 (atualização pelo IPCA, juros de mora de 1% desde junho de 2019 e 
multa de 2%, conforme pedido de Planova e Krasis). Custos adicionais totalizam 
R$78.297 (atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês desde o requerimento 
de arbitragem). Atualmente o processo está na fase de perícia técnica. A Admi-
nistração concluiu que, considerando os desdobramentos do processo judicial 
relatado acima e o prognóstico dos assessores jurídicos da Companhia como 
possível perda, não há necessidade de se constituir provisões para este pro-
cesso. 26. Transações sem efeito caixa: • As adições nos saldos de Direito de 
Uso decorrentes da assinatura de novos contratos de arrendamento no valor de 
R$1.003 (R$101 em 31 de dezembro de 2020), com contrapartida no passivo, 
conforme mencionado em nota explicativa nº 10. 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da SPE Santa Lucia Transmissora de Ener-
gia S.A. - Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras 
da SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos 
descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPE Santa 
Lucia Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as nor-
mas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting 
Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
– IASB. Base para opinião com ressalva: Atualização monetária dos ativos 
de concessão – ativo de contrato: Conforme a nota explicativa nº 2.4 (k) e 7 às 
demonstrações financeiras, o saldo referente ao ativo de contrato, em 31 de 
dezembro de 2021, foi ajustado para refletir os efeitos inflacionários previstos 
no contrato de concessão, já efetivamente incorridos até a referida data. An-
teriormente, a Companhia utilizava uma estimativa da inflação projetada para 
todo o período da concessão. O ajuste decorrente da mudança do efeito infla-
cionário foi registrado integralmente no resultado do exercício de 2021. Como 
consequência, os efeitos sobre as demonstrações financeiras são conforme 
segue: • O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 está supe-
ravaliado em R$16.975. • O saldo do ativo de concessão e o patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2020, apresentado para fins de comparação, estão 
subavaliados em R$14.372, e o resultado do exercício findo nessa data está 
subavaliado em R$2.603. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil  e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Repor-
ting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Bo-
ard – IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quan-
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 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 audi-
toria 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 continui-
dade 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 
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as 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 inter-
nos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 21 de março de 2022 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Renato Vieira Lima
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 257330/O-5
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COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ Nº 72.372.998/0001-66

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Senhores Acionistas, A Diretoria da Companhia Portuária Baía de Sepetiba, em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e estatutários vigentes, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária o 
Relatório de Atividades da Companhia e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. A CPBS é uma sociedade anônima, de capital fechado, com prazo indeterminado e com sede 
no Rio de Janeiro, que iniciou suas atividades em 1999, e passou a ser totalmente controlada pela Vale S.A. em 2002, quando a sua antiga controladora, FERTECO, foi incorporada. A atividade operacional atual consiste na exploração de 
instalações portuárias, com prioridade aos produtos minerais, em especial ao minério de ferro produzido por sua controladora. A Sociedade é titular de Contrato de Arrendamento celebrado junto à Companhia Docas do Rio de Janeiro – 
CDRJ, com prazo de exploração de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir de 30 de junho de 2001, podendo ser prorrogado por até 25 anos adicionais. A Sociedade gerou uma receita operacional líquida de R$ 524.357 mil obtendo uma 
margem bruta positiva da ordem de 44,9%, versus R$ 476.426 mil e margem bruta positiva de 53,4% no ano anterior, decorrente do volume movimentado de 16.272 mil toneladas em 2021 e de 15.062 mil toneladas em 2020. O resultado 
financeiro líquido diminuiu em relação ao exercício anterior (R$ (18.822) mil em 2021 contra R$ (22.093) mil em 2020), em função principalmente do aumento da receita de aplicações financeiras em 2021. Os efeitos das operações da 
Sociedade proporcionaram a seus acionistas, após as despesas com imposto de renda e contribuição social, um lucro líquido de R$ 132.753 mil, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o exercício de 2021, a 
Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S/A, bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho, na condução de nossas operações. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.

Walter Carvalho Pinheiro Filho - Diretor Sergio Ricardo Pinheiro de Leão - Diretor Camilla Santos da Costa Carvalho - Diretora
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Exercícios findos em 

31 de dezembro de
Notas 2021 2020

Receita líquida de serviços prestados 4 524.357 476.426
Custo de serviços 5 (288.793) (221.886)
Lucro bruto 235.564 254.540
Despesas operacionais
Outras despesas operacionais, líquidas 6 (17.268) (9.560)
Lucro operacional 218.296 244.980
Resultado financeiro 7
Receitas financeiras 4.994 2.042
Despesas financeiras (23.816) (24.135)
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 199.474 222.887
Tributos sobre o lucro 8
Tributo corrente (46.707) (59.451)
Tributo diferido (20.014) (18.257)

(66.721) (77.708)
Lucro líquido do exercício 132.753 145.179
Lucro básico e diluído por ação – Em R$ 0,82 0,89
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Em milhares de reais

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Lucro líquido do exercício 132.753 145.179
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente 132.753 145.179
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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

31 de dezembro de
Notas 2021 2020

 Lucro antes dos tributos sobre o lucro 199.474 222.887
Ajustado por: 
 Depreciação e amortização 13 126.301 112.984
 Juros e variações monetárias e cambiais, líquidos 25.595 27.430
 Baixa de ativos 13 2.084 7.994
 Provisão (reversão) para processos judiciais 6 3.834 (854)
 Crédito de PIS e COFINS sobre arrendamento (11.786) (17.616)
 Outros (709) 1.170
Variações de ativos e passivos: 
 Contas a receber 24.014 (56.248)
 Almoxarifado (4.857) (1.764)
 Tributos a recuperar (30.865) (19.876)
 Fornecedores 2.603 (18.816)
 Arrendamento (juros) 13 (23.549) (26.727)
 Salários e encargos 2.209 1.027
 Tributos a recolher 25.173 37.900
 Provisão para contingência (1.162) -
 Outros ativos e passivos, líquidos 226 322
Caixa proveniente das atividades operacionais 338.585 269.813
 Impostos pagos (59.161) (43.476)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 279.424 226.337
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
 Adições ao imobilizado 13 (36.320) (21.802)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
investimento (36.320) (21.802)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
 Arrendamento (principal) 13 (154.257) (78.964)
 Dividendos pagos aos acionistas 15(c) (120.559) (80.681)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
financiamento (274.816) (159.645)
 Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
de caixa no exercício (31.712) 44.890
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 89.475 44.585
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 57.763 89.475
Transações que não envolveram caixa:
 Adição ao imobilizado - Arrendamento 13 (162.689) (246.547)
 Passivo de Arrendamento 13 162.689 246.547
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL - Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Ativo
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 9 57.763 89.475
 Contas a receber 10 37.299 61.313
 Almoxarifado 11 21.262 15.991
 Tributos a recuperar 12 4.502 2.073
 Outros 706 644

121.532 169.496
Ativo não circulante
 Tributos diferidos sobre o lucro 8 (a) - 14.766
 Tributos a recuperar 12 6.370 4.050
 Depósitos judiciais 14 900 521

7.270 19.337
 Intangível 13 175 -
 Imobilizado 13 873.833 803.384

881.278 822.721
Total do ativo 1.002.810 992.217
Passivo
Passivo circulante
 Fornecedores 10 42.533 39.921
 Arrendamento 13 137.207 126.099
 Dividendos 15 (c) 66.377 72.590
 Tributos sobre o lucro a recolher 8 (c) 3.135 15.933
 Tributos a recolher 6.838 7.408
 Salário a pagar 9.063 6.854
 Outros 307 33

265.460 268.838
Passivo não circulante
 Arrendamento 13 372.105 386.567
 Mútuo com parte relacionada 16 43.080 41.178
 Provisões para processos judiciais 14 3.854 978
 Tributos diferidos sobre o lucro 8 (a) 5.248 -

424.287 428.723
Total do passivo 689.747 697.561
Total do patrimônio líquido 15 313.063 294.656
Total do passivo e patrimônio líquido 1.002.810 992.217
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de  
lucros a realizar

Reserva de 
investimentos

Dividendo  
adicional proposto 

Lucros  
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 162.730 32.546 26.791 - - - 222.067
 Lucro líquido do exercício - - - - - 145.179 145.179
Transações com acionistas:
 Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (72.590) (72.590)
 Dividendo adicional proposto - - - - 72.589 (72.589) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 162.730 32.546 26.791 - 72.589 - 294.656
 Lucro líquido do exercício - - - - - 132.753 132.753
Transações com acionistas:
 Alocação para reservas - - (26.791) 51.411 (24.620) - -
 Dividendos de exercícios anteriores - - - - (47.969) - (47.969)
 Dividendo mínimos obrigatórios - - - - - (66.377) (66.377)
 Dividendo adicional proposto - - - - 66.376 (66.376) -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 162.730 32.546 - 51.411 66.376 - 313.063

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

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

1. Contexto operacional: A Companhia Portuária Baía de Sepetiba 
("Sociedade") é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio 
de Janeiro, Brasil. A Sociedade opera o Terminal Marítimo de Itaguaí (“terminal 
portuário”), localizado na Baía de Sepetiba, prestando serviços portuários de 
minério de ferro, que inclui desde a descarga do minério de vagões ferroviários 
até o carregamento em navios. Atualmente, a Sociedade presta serviços para 
a Vale S.A. (controladora) e terceiros. Para as operações no terminal portuário, 
foi realizado em 1996 um contrato de arrendamento com a Companhia Docas 
do Rio de Janeiro (“CDRJ”) por uma parcela fixa anual corrigida a cada ano pelo 
Índice Geral de Preços do Mercado (“IGP-M”) e uma parcela variável resultante 
da performance do terminal portuário. A Sociedade foi constituída com o objetivo 
de atender as necessidades das operações e o plano de negócios da Vale S.A. 
(“Vale”). Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade apresenta capital circulante 
líquido negativo, entretanto, a Vale tem intenção de continuar a prestar apoio 
financeiro suficiente para a Sociedade manter sua capacidade operacional, de 
modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais a vencer, bem 
como exercer as atividades usuais sem qualquer impacto significativo nas suas 
operações. 
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“Demonstrações 
Financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas 
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e apenas 
essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas 
na gestão da Administração da Sociedade. b) Base de apresentação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico dos 
ativos. Os eventos subsequentes foram avaliados até 11 de março de 2022, data 
em que a emissão das demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) 
Moeda funcional: As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o 
real (“R$”), que é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade 
opera. Todas as operações são realizadas em reais. d) Principais políticas 
contábeis: As políticas contábeis significativas aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras foram incluídas nas respectivas notas explicativas 
e são consistentes com aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações 
financeiras de exercícios anteriores. Algumas normas e interpretações 
contábeis foram emitidas, porém, ainda não estão em vigor para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente 
nenhuma destas normas. Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas 
normas tenham um impacto material nas demonstrações financeiras em 
períodos subsequentes. e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: 
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o 
exercício de julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas 
contábeis da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e 
conhecimento da Administração, informações disponíveis na data do balanço e 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 
razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias 
podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros 
poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos 
aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras 
estão apresentados nas notas 8 e 14. 
3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A administração da Sociedade segue acompanhando a evolução 
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. No 
exercício de 2021, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da COVID-19, e 
não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros. 
4. Receita líquida de serviços prestados:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Receita bruta 611.495 555.599
Menos:
 Impostos sobre serviços (87.138) (79.173)
Total 524.357 476.426
As transações de receita de serviços foram realizadas com a Vale (parte 
relacionada). Política contábil: A Sociedade presta serviços de operação 
e movimentação portuária para a Vale S.A., onde o reconhecimento da 
receita ocorre no momento da prestação dos serviços. Dentre as atividades 
previstas em contrato, temos: descarga de vagões ferroviários, empilhamento, 
manuseio, quando necessário, carregamento de navios de minério de ferro 
da Vale S.A. destinado ao mercado externo e amostragem. A Sociedade 
entende que tais atividades não podem ser consideradas como obrigações 
de desempenho separadas, uma vez que a Vale S.A. não pode contratar 
os demais serviços de uma outra empresa, já que somente a Companhia 
Portuária Baía de Sepetiba tem contrato firmado com a Companhia Docas do 
Rio de Janeiro para a utilização da área na forma de arrendamento.
5. Custo de serviços: 

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Pessoal (20.115) (18.124)
 Material e serviço (i) (125.140) (89.097)
 Energia (12.436) (9.820)
 Depreciação e amortização (ii) (116.642) (99.520)
 Arrendamento (iii) (7.314) (434)
 Outros (7.146) (4.891)
Total (288.793) (221.886)
(i) O aumento consiste basicamente pela manutenção de peças e componentes 
de equipamentos da operação. (ii) O aumento refere-se basicamente ao 
aumento na amortização mensal do direito de uso do ativo arrendado da 
Sociedade, uma vez que foi realizada uma adição ao ativo em 2021 (nota 13). 
Em 2021, inclui crédito de PIS e COFINS no montante de R$ 9.608 (R$ 13.407 
em 2020). (iii) Aumento devido a maior volume da parcela variável embarcada 
em 2021, quando comparado com o ano anterior. 
6. Outras despesas operacionais, líquidas:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Estudos e pesquisas (3.055) (1.242)
 Reversão (provisão) para desvalorização de estoques 433 (888)
 Baixa de ativos - nota 13 (2.084) (7.994)
 Reversão (provisão) para contingências - nota 14 (3.834) 854
 Serviços contratados (i) (8.250) -
 Despesas incentivadas (Lei Rouanet e Lei do Esporte) (369) -
 Outras despesas operacionais (109) (290)
Total (17.268) (9.560)
(i) Valor refere-se a serviço de terceiro contratado para desmontagem do 
equipamento do sistema de peneiramento da Sociedade. 
7. Resultado financeiro:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Despesas financeiras
 Juros sobre passivo de arrendamento (i) (21.371) (22.517)
 Juros sobre mútuo (1.902) (1.164)
 Despesas com PIS e COFINS (232) (227)
 Despesas com IOF (9) (215)
 Outras (302) (12)

(23.816) (24.135)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 4.906 1.395
 Variações monetárias e cambiais 72 585
 Outras 16 62

4.994 2.042
Resultado financeiro, líquido (18.822) (22.093)
(i) Inclui crédito de PIS e COFINS no montante de R$ 2.178 (R$ 4.209 em 
2020). 

8. Tributos sobre o lucro: a) Imposto de renda diferido:
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020Ativo tributário diferido
Diferenças temporárias:
 Provisão para processos judiciais 1.310 333
 Provisão para perda esperada 9.113 9.113
 Participação nos resultados 1.649 1.352
 Arrendamento (i) (17.810) 3.328
 Outros 490 640
Total do ativo tributário diferido (5.248) 14.766
 Ativo 12.620 14.822
 Passivo (17.868) (56)
Total (5.248) 14.766
(i) Juros sobre passivo, reversão do gasto e depreciação do arrendamento 
são considerados como base temporária para fins de apuração fiscal. b) 
Reconciliação dos tributos sobre o lucro: O total demonstrado como 
resultado de tributos sobre o lucro no resultado está reconciliado com as 
alíquotas estabelecidas pela legislação, como segue: 

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 199.474 222.887
Tributos sobre o lucro às alíquotas da 
legislação - 34% (67.821) (75.782)
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
 Benefícios fiscais (Lei Rouanet, Lei do Esporte e 
Programa do Alimentação ao Trabalhador) 1.224 -
 Outros ajustes (124) (1.926)
Tributos sobre o lucro (66.721) (77.708)
c) Tributos a recolher sobre o lucro

31 de dezembro de
2021 2020

 Tributos sobre o lucro do exercício - corrente 46.707 59.451
 Compensações (165) (42)
 Pagamentos (43.407) (43.476)
Total 3.135 15.933
Política contábil: A provisão para tributos sobre o lucro é calculada pelo lucro 
real, com base em alíquotas e regras fiscais em vigor. Os tributos sobre o lucro 
compreendem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. A 
alíquota estatutária aplicável no referido exercício é de 34%. Os tributos diferidos 
ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social 
e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente, levando-se em 
consideração a análise dos resultados futuros, fundamentada por projeções 
econômico-financeiras, elaboradas com base em premissas internas e em 
cenários macroeconômicos, comerciais e tributários que podem sofrer alterações 
no futuro. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Os tributos diferidos 
ativos decorrentes de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e 
diferenças temporárias são reconhecidos levando-se em consideração a análise 
dos resultados futuros, fundamentada por projeções econômico-financeiras, 
elaboradas com base em premissas internas e em cenários macroeconômicos, 
comerciais e tributários que podem sofrer alterações no futuro. A premissa de 
lucros tributáveis futuros é baseada na produção, planejamento de vendas, 
preços de commodities, custos operacionais, reestruturação e planejamento de 
custos de capital. 
9. Caixa e equivalentes de caixa:

31 de dezembro 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

Caixa e bancos 1.471 1.349
Aplicações financeiras 56.292 88.126
Total 57.763 89.475

Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos 
líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento 
com risco insignificante de alteração de valor. As aplicações financeiras são 
prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados 
de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”). O saldo de aplicações financeiras 
no montante de R$ 55.901 refere-se a aplicações de Certificados de Depósitos 
Bancários (CDB) (R$ 88.126 em CDB em 2020) e R$ 391 na modalidade 
compromissada, prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa 
dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
10. Contas a receber e fornecedores: 

Contas a receber Fornecedores

Nota

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Partes relacionadas 16 37.299 61.131 1.587 1.056
Terceiros - 182 40.946 38.865
Total 37.299 61.313 42.533 39.921
O saldo de contas a receber com partes relacionadas refere-se às operações 
de serviços portuários com a Vale. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
não havia inadimplência no contas a receber com partes relacionadas. As 
contas a pagar com parte relacionada refere-se a compra de energia elétrica 
e serviços administrativos e estão formalizadas por meio de contratos 
celebrados entre as partes. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Sociedade 
possui R$ 26.803 de recebíveis com a Companhia Docas do Rio de Janeiro 
(“CDRJ”) referentes a gastos de dragagem do porto, cuja responsabilidade 
de execução era da CDRJ. Este recebível está totalmente provisionado 
para perda em 31 de dezembro de 2021 e 2020. O saldo de fornecedores 
terceiros refere-se, em sua maior parcela, a provisão de pagamento à 
CDRJ pelos embarques realizados no mês. Política contábil: O CPC 48 
– Instrumentos Financeiros substituiu a abordagem de perda incorrida do 
CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração por 
uma abordagem de perda de crédito esperada. Para as contas a receber, 
a Sociedade adotou uma abordagem simplificada e realizou o cálculo da 
perda de crédito esperada, tomando como base a expectativa de risco de 
inadimplência que ocorre ao longo da vida do instrumento financeiro e a 
perda identificada foi imaterial, exceto pela transação com a CDRJ que está 
totalmente provisionada para perda. 
11. Almoxarifado: O almoxarifado é composto por peças de reposição de 
máquinas e equipamentos, utilizadas regularmente nos equipamentos de 
manuseio e embarque de minério de ferro para a prestação de serviços no 
montante de R$ 21.262 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 15.991 em 31 de 
dezembro de 2020). 
12. Tributos a recuperar: Refere-se a créditos tributários originados nas 
prestações de serviços e compras de insumos. 

31 de 
dezembro de 

2021

31 de 
dezembro de 

2020
Impostos e contribuições federais brasileiras 9.950 5.765
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a 
recuperar 879 200
Outros tributos a recuperar 43 158
Total 10.872 6.123
Circulante 4.502 2.073
Não circulante 6.370 4.050
Total 10.872 6.123

13. Imobilizado, intangível e arrendamento:

Imóveis Instalações Equipamentos
Ativo de  

direito de uso Outros
Imobilizado 

 em curso Intangível Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 102.316 118.118 54.963 348.213 6.568 25.835 - 317.493
Adições ao arrendamento - - - 246.547 - - - 246.547
Adições - - - - - 21.802 - 21.802
Baixas (937) (1.785) (2.792) - (1.500) (980) - (7.994)
Depreciação (3.715) (7.122) (9.151) (91.882) (1.114) - - (112.984)
Transferências (356) 20.016 5.382 - 2.654 (27.696) - -
Total 97.308 129.227 48.402 502.878 6.608 18.961 - 803.384
Custo 148.543 227.402 113.083 647.813 11.292 18.961 1.572 1.168.666
Depreciação e amortização acumulada (51.235) (98.175) (64.681) (144.935) (4.684) - (1.572) (365.282)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 97.308 129.227 48.402 502.878 6.608 18.961 - 803.384
Adições ao arrendamento - - - 162.689 - - - 162.689
Adições - - - - - 36.320 - 36.320
Baixas - (15) (8) - - (2.061) - (2.084)
Depreciação e amortização (4.013) (8.220) (8.828) (103.872) (1.337) - (31) (126.301)
Transferências 10.061 (6.372) 4.728 - 1.356 (9.979) 206 -
Total 103.356 114.620 44.294 561.695 6.627 43.241 175 874.008
Custo 165.743 214.788 116.490 810.502 12.648 43.241 1.774 1.365.186
Depreciação e amortização acumulada (62.387) (100.168) (72.196) (248.807) (6.021) - (1.599) (491.178)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 103.356 114.620 44.294 561.695 6.627 43.241 175 874.008
Os valores decorrentes da movimentação do passivo com arrendamento 
estão evidenciados abaixo: Saldos em 31 de 

dezembro de
2021 2020

Saldo inicial do exercício 512.666 362.699
 Adição (i) 162.689 246.547
 Pagamentos (177.806) (105.691)
 Crédito de PIS e COFINS (11.786) (17.616)
 Juros 23.549 26.727
Saldo final do exercício 509.312 512.666
(i) No ano de 2021 e 2020, houve revisão dos valores provisionados 
devido a variação de valores das premissas determinadas pelo contrato de 
arrendamento para remuneração da Cia. Docas. 
O passivo de arrendamento está apresentado no balanço patrimonial como 
“Arrendamentos” no circulante e não circulante. O acréscimo de juros 
reconhecido no resultado está descrito na nota 7. 
Pagamentos mínimos anuais 2023 2024 2025 2026 Total
 Portos 119.408 116.662 113.918 54.900 404.888
Total 119.408 116.662 113.918 54.900 404.888
A tabela acima apresenta os valores das obrigações relacionadas ao contrato 
de arrendamento, não descontados e por data de vencimento. O passivo 
de arrendamento reconhecido no balanço patrimonial é mensurado ao valor 
presente destas obrigações. Política contábil: Os ativos imobilizados são 

reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação 
acumulada e perdas por redução do valor recuperável. Os ativos imobilizados 
são depreciados pelo método linear, com base na vida útil estimada, a partir 
da data em que os ativos se encontram disponíveis para serem utilizados no 
uso pretendido. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 25 a 30 anos
Instalações 10 anos
Equipamentos 5 a 10 anos
Outros 3 a 5 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, 
serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado e 
depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até a próxima 
parada. A Sociedade avalia, ao fim de cada período de reporte, se há alguma 
indicação de que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. 
O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor 
recuperável. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não houve indicação de 
que os ativos imobilizados possam ter sofrido desvalorização. Arrendamento 
- No início de um contrato, a Sociedade avalia se um contrato é, ou contém 
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um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, quando a 
Sociedade obtém o direito de controlar o uso de um ativo identificado, por um 
período de tempo, em contrapartida de uma contraprestação. A Sociedade 
reconhece o ativo referente ao direito de uso e um passivo correspondente 
ao arrendamento na data de início do contrato. O ativo de direito de uso é 
mensurado inicialmente ao custo, o que inclui o valor inicial do passivo de 
arrendamento ajustado por qualquer pagamento de arrendamento feito 
no momento ou antes da data de início. O ativo é subsequentemente 
depreciado de forma linear durante o período contratual ou até o final da 
vida útil do ativo. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado pelo 
valor presente dos pagamentos de arrendamento, descontados utilizando a 
taxa de juros implícita do arrendamento ou, caso essa taxa não possa ser 
imediatamente determinada, com base na taxa incremental de captação da 
Sociedade. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do 
passivo de arrendamento compreendem: (i) pagamentos fixos, incluindo 
pagamentos fixos em essência; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento 
que dependam de um índice ou taxa; e (iii) preço de exercício de uma opção 
de compra ou renovação, quando for provável o exercício da opção contratual 
e estiver no controle da Sociedade. O passivo de arrendamento é mensurado 
ao custo amortizado pelo método de juros efetivo e é remensurado quando 
há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de 
uma mudança em um índice ou taxa. Quando o passivo de arrendamento 
é remensurado, um ajuste correspondente é feito no valor contábil do ativo 
do contrato de arrendamento ou é reconhecido diretamente no resultado do 
exercício se o valor contábil do ativo já tiver sido reduzido a zero. 
14. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações 
trabalhistas, tributárias e ambientais em andamento na esfera administrativa 
e judicial. As provisões para as perdas decorrentes dessas ações são 
estimadas e atualizadas pela Sociedade, amparada pela opinião de 
consultores legais. Passivos contingentes consistem em causas discutidas 
nas esferas administrativa e judicial, cuja expectativa de perda é classificada 
como possível, as quais o reconhecimento de provisão não é considerado 
necessário pela Sociedade, baseado nos consultores legais. Correlacionados 
às provisões e passivos contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar 
depósitos judiciais para garantir potenciais pagamentos de contingências. Os 
depósitos judiciais são atualizados monetariamente e registrados no ativo não 
circulante da Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes 
depósitos por uma das partes envolvidas.

Provisões para 
processos 

judiciais
Passivos 

contingentes
Depósitos 

judiciais
31 de 

dezem-
bro de 

2021

31 de 
dezem-
bro de 

2020

31 de 
dezem-
bro de 

2021

31 de 
dezem-
bro de 

2020

31 de 
dezem-
bro de 

2021

31 de 
dezem-
bro de 

2020
Processos 
ambientais 153 138 105.643 93.339 - -
Processos 
trabalhistas 3.701 840 1.703 2.222 512 140
Processos 
tributários - - 15.100 13.507 388 381
Total 3.854 978 122.446 109.068 900 521
O aumento na provisão de natureza trabalhista refere-se principalmente a 
entrada de processo cuja reclamação é dano moral. O passivo contingente 
ambiental refere-se, basicamente, à Ação Civil Pública movida contra a 
Sociedade em relação a materiais gerados pela escavação na área de 
estocagem do terminal portuário. Política contábil: Uma provisão é reconhecida 
no momento em que a obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica 
e seus consultores jurídicos que serão necessários recursos para liquidar 
a obrigação e puder ser mensurada com razoável certeza. A contrapartida 
da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação é atualizada de 
acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos 
e pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada 
provável devido a mudanças nas circunstâncias, ou baixada quando a 
obrigação for liquidada. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Por 
sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais 
eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência 
ou não de tais eventos não depende da atuação da Sociedade e incertezas no 
ambiente legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos 
da Administração quanto aos potenciais resultados dos eventos futuros.

15. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 o capital social é de R$ 162.730 correspondendo a 162.730.144 
ações ordinárias escrituradas, totalmente integralizadas e sem valor nominal. 
b) Reserva legal - Constitui uma exigência para todas as sociedades por 
ações e representa a apropriação de 5% do lucro líquido anual apurado 
com base na legislação brasileira, até o limite de 20% do capital social. Uma 
vez que o limite foi atingido, não há mais constituição de reserva legal. c) 
Reserva de investimento - Tem como finalidade assegurar a manutenção e 
cumprimento ao orçamento de investimentos da Sociedade. Em 19 de maio 
de 2021 foi deliberado e aprovado em Assembleia Geral Ordinária a alocação 
de R$ 24.620 do lucro líquido de 2020 para a Reserva de investimentos e a 
transferência de R$ 26.791 da Reserva de lucros a realizar para a Reserva de 
investimentos, totalizando R$ 51.411. d) Remuneração aos acionistas da 
Sociedade - Conforme alteração do estatuto social em 2017, a remuneração 
aos acionistas passou para 50% do lucro líquido do exercício (após 
constituições de reservas), sendo constituído a obrigação com os dividendos 
mínimos obrigatórios conforme abaixo.

31 de 
dezembro de 

2021

31 de 
dezembro de 

2020
Lucro líquido do exercício 132.753 145.179
Dividendos mínimos obrigatórios 66.377 72.590
Dividendo adicional proposto (condicionado à 
aprovação em assembleia de acionistas) 66.376 47.969
Alocação para reservas - 24.620
Remuneração total do exercício 132.753 145.179
Os dividendos registrados em 31 de dezembro de 2020 no montante de 
R$ 72.590 referem-se aos mínimos obrigatórios de 2020 e foram pagos em 
novembro de 2021. Em 19 de maio de 2021 foi deliberado e aprovado em 
Assembleia Geral Ordinária a destinação do montante de R$ 47.969 a título 
de dividendo adicional, também pagos em novembro de 2021. 
16. Partes relacionadas: Representados pelas seguintes operações com 
partes relacionadas à Sociedade:

31 de dezembro de
Notas 2021 2020

 Ativo circulante 
 Contas a receber com partes relacionadas 
- Vale S.A. 10 37.299 61.131
 Passivo circulante 
 Contas a pagar com partes relacionadas - 
Vale S.A. 10 1.587 1.056
 Dividendos a pagar - Vale. S.A. 14 66.377 72.590
 Passivo não circulante
 Mútuo com partes relacionadas - Vale S.A. 43.080 41.178
Em 2019, a Sociedade celebrou um contrato de mútuo com a Vale no 
montante de R$ 40.000 a taxa de juros de 105% do Certificado de Depósito 
Interfinanceiro (CDI) ao ano e a ser pago em até 5 anos em parcela única.
Resultados gerados pelas operações com partes relacionadas:

Exercícios findos em 
31 de dezembro de

2021 2020
 Receita de serviço prestado - Vale S.A. 611.495 555.599
 Custo do serviço prestado - Vale S.A. (3.607) (3.455)
 Despesa financeira - Vale S.A. (1.902) (1.164)
Todas as operações com partes relacionadas estão formalizadas através de 
contratos celebrados entre as partes. Caso esses contratos tivessem sido 
estabelecidos com terceiros, os termos contratuais poderiam ser diferentes 
dos firmados com as partes relacionadas. A remuneração dos administradores 
da Sociedade foi paga integralmente pela sua controladora, sem o respectivo 
reembolso. Não há remuneração baseada em ações da própria Sociedade e 
incentivos de longo prazo. 

17. Classificação dos instrumentos financeiros:
Custo amortizado

31 de dezembro 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

Caixa e equivalentes de caixa 57.763 89.475
Contas a receber 37.299 61.313
Total dos ativos financeiros 95.062 150.788

Fornecedores 42.533 39.921
Arrendamento 509.312 512.666
Mútuo com parte relacionada 43.080 41.178
Total de passivos financeiros 594.925 593.765
Política contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com 
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas 
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos 
que certas condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado 
sejam atendidas. Sendo que na data base destas demonstrações financeiras 
a Sociedade somente possui instrumentos financeiros classificados como 
custo amortizado. Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao 
valor justo e classificados como subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos. 
18. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a 
liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em 
linha com o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer 
uma estrutura de capital que assegure a continuidade dos seus negócios 
no longo prazo. Caso a Sociedade tenha dificuldade para liquidar seus 
compromissos, a Vale suprirá a defasagem de caixa. b) Gestão de 
risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito decorre 
de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. O 
processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar e 
gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade 
em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de recebíveis - A 
Sociedade atribui uma classificação de risco de crédito interna para cada 
contraparte utilizando sua própria metodologia quantitativa de análise de 
risco de crédito, baseada em preços de mercado e informações financeiras 
da contraparte, bem como informações qualitativas sobre o histórico de 
relacionamento comercial. (ii) Gestão de risco de crédito de investimentos 
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações 
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora 
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes 
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado 
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que 
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios 
e operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos 
quais a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa 
de juros e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial 
impacto, oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é 
realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a 
respeito da estratégia de gestão do risco. 

Membros da Diretoria e Responsáveis Técnicos
Diretores

Walter Carvalho Pinheiro Filho
Diretor

Sergio Ricardo Pinheiro de Leão
Diretor

Camilla Santos da Costa Carvalho
Diretora

Responsáveis Técnicos
Carlos Alberto Ferreira de Abreu

Contador
CRC-RJ 131214/O-7

Cecilia Fernandes Albuquerque
Gerente de Controladoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - Companhia Portuária Baía de Sepetiba. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia Portuária 
Baía de Sepetiba ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 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 as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Portuária Baía 
de Sepetiba em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da diretoria pelas demonstrações 
financeiras: A diretoria da Sociedade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 

fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com a diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5
Patricio Marques Roche - Contador CRC 1RJ081115/O-4
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JOÃO FORTES - RESULTADOS DE 2021
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: O ano de 2021 foi marcado por um cenário desafiador, decorrente ainda da 
pandemia do Covid-19. No entanto, com o avanço da vacinação em escala nacional, temos uma expectativa positiva para 
2022 em relação a recuperação do mercado imobiliário, apesar do risco inflacionário continuar elevado o que tem feito 
o Banco Central elevar as taxas para níveis bastante altos. Os resultados da João Fortes de 2021 refletem os desafios 
decorrentes da economia. Apesar das vendas contratadas terem subido 20% em relação ao ano de 2020, chegando a 
R$ 53 milhões os distratos foram R$ 54 milhões, fazendo as vendas líquidas serem negativas em R$ 1 milhão. Ao longo 
de 2021, a House Vendas, a imobiliária própria da Companhia, alcançou 70% das vendas. Ao final de 2021, o estoque 
da companhia alcançou a marca de R$ 690 milhões, dos quais 26% refere-se a empreendimentos prontos ou entregues. 
Em relação as obras em andamento, com a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, buscaremos 
financiamento para a retomada desses empreendimentos. Para a contratação desse financiamento foi necessário, em 
2021, efetuarmos a revisão do orçamento para atualização dos custos a incorrer. Essa atualização trouxe um aumento 
de custo de  R$ 54 milhões o que ocasionou uma reversão de receita apropriada de aproximadamente R$ 10 milhões. O 
prejuízo bruto da companhia foi de R$ 61 milhões. Este valor inclui receitas/custos decorrentes de unidades distratadas 
e baixa de permuta de unidades em empreendimentos prontos.  Outro ponto que vale ser destacado, é o aumento da 
provisão de contingência em torno de R$ 90 milhões ao longo de 2021. Essas despesas são decorrentes de verbas 
indenizatórias julgadas desfavoráveis em processos jurídicos cíveis e trabalhistas, as quais a Companhia está envolvida 

através de decisões judiciais. Em relação ao processo de Recuperação Judicial, tivemos o adiamento da Assembleia Geral 
de Credores, que estava agendada para 1º de dezembro de 2021. Uma nova Assembleia Geral de Credores foi agendada 
para 21 de março de 2022, em 1ª convocação, e para 04 de abril de 2022 em 2ª convocação. Durante o ano de 2021 a 
João Fortes teve importantes realizações para a continuidade operacional e aprovação do plano de recuperação judicial: 1. 
Emissão de debênture privada de R$ 40.000.000,00, voltado para adequação de capital de giro da companhia, aprovado 
pelo Juízo da recuperação judicial em 20 de Maio de 2021. A emissão da debênture foi um passo de suma importância 
para manutenção das atividades da companhia ao longo do processo de recuperação judicial; 2. Negociações com 
principais classes de credores a respeito das condições do plano de recuperação judicial, com subsequentes alterações do 
mesmo para suprir necessidades de tais credores da companhia. A companhia empreendeu seus melhores esforços para 
elaboração de um plano de recuperação judicial que permita a readequação de sua estrutura de capital e reorganização 
de suas dívidas, contemplando segurança jurídica e financeira para retomada dos negócios com (i) finalização das obras 
em andamento; e (ii) lançamento de novos projetos. Durante o ano de 2021 a companhia alinhou agenda com grande 
parte de seus credores ressaltando que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial é fundamental para o cenário 
de continuidade operacional da companhia e pagamento de suas obrigações. Por fim, reiteramos nossos compromissos 
neste cenário desafiador, destacando os esforços para aprovação do Plano de Recuperação Judicial e a retomada dos 
empreendimentos em construção. Administração da João Fortes Engenharia.

Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais) Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstração de Resultados Abrangentes Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
(Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa  Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstração do Valor Adicionado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
Exercícios findos em  31 de dezembro de 2021 e de 2020 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A João Fortes Engenharia S.A. é uma sociedade anônima constituída em 28 de setembro de 
1957, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e filiais em Brasília e Salvador. A Companhia 
possui capital aberto desde 1973 e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - 
BM&FBOVESPA S.A. - sob o código JFEN3. A João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”) tem como objetivo social: 
a) a indústria de construção civil; b) a elaboração de estudos e projetos de arquitetura e de engenharia civil, a execução 
de trabalhos e a prestação de quaisquer serviços de engenharia civil; c) a elaboração de estudos e projetos e a execu-
ção de serviços em geral de engenharia elétrica, engenharia hidráulica, de irrigação, de saneamento e de engenharia 
agronômica; d) as incorporações imobiliárias e a comercialização de imóveis; e) o planejamento, implantação e a co-
mercialização de loteamentos, condomínios horizontais, residenciais, comerciais ou industriais; f) a administração e a 
locação de bens imóveis próprios; h) assunção de suas responsabilidades sociais e ambientais diante da sociedade e 
de seu público alvo; e i) tudo o mais que se fizer necessário para perfeita realização dos referidos objetivos. As socie-
dades controladas, criadas com o propósito específico de desenvolver o empreendimento, de forma isolada ou em 
conjunto com outros parceiros, em sua maioria, compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e ope-
racionais da Companhia. A deterioração do ambiente de negócios e a situação política e econômica vivida pelo país, 
caracterizados por alta de juros, aliados à queda na atividade econômica e o baixo nível de investimento, são fatores 
que contribuíram para queda nas vendas e aumento de distratos, levando a uma elevação das despesas financeiras e 
do fluxo de caixa requerido ao serviço da dívida. Consequentemente, a Companhia apresentou prejuízo de R$188.918 
mil na controladora e R$193.239 mil no consolidado no exercício findo em 31/12/2021 (R$168.657 mil na controladora 
e R$170.943 mil no consolidado 31/12/2020). Como consequência dos fatores acima mencionados, a Companhia apre-
senta um capital circulante líquido negativo no montante de R$595.935 mil na controladora e R$163.266 no consolidado 
para o exercício findo em 31/12/2021 (R$482.254 mil na controladora e R$86.217 mil no consolidado em 31/12/2020) e 
um patrimônio líquido negativo (Passivo a descoberto) no montante de R$558.856 mil na controladora e R$652.289 no 
consolidado para o exercício findo em 31/12/2021 (R$348.505 mil na controladora e R$456.665 mil no consolidado em 
31/12/2020). Portanto, com o objetivo de readequar a estrutura de capital, equilibrando os passivos com os ativos dis-
poníveis, tanto no curto quanto no longo prazo, no dia 27/04/2020, a Companhia entrou com um pedido de Recuperação 
judicial (RJ) que foi deferido no dia 11/05/2020. Os passivos incluídos na Recuperação Judicial (RJ) serão reestrutura-
dos, com novos prazos e condições de pagamento, de acordo com o plano de recuperação judicial, que será votado em 
assembleia geral de credores. Por meio de edital publicado em 04/03/2022, foi convocada Assembleia Geral de Credo-
res, que será realizada em ambiente virtual em primeira convocação para o dia 21/03/2022 e em segunda convocação 

para o dia 04/04/2022, para deliberar sobre a aprovação, modificação ou rejeição ao Plano de Recuperação Judicial e 
demais assuntos de interesses dos credores e das recuperandas. foram sentidos os primeiros impactos da pandemia 
da COVID19, mantendo-se em escala crescente no 2º trimestre, haja vista a restrição quanto a circulação de pessoas 
e ao fechamento de estabelecimentos comerciais e de outras atividades correlatas. Essa pandemia está presente no 
ambiente social e empresarial até a data de emissão desse relatório de auditoria sobre as demonstrações financeira 
anuais da Companhia do exercício findo em 31/12/2021. Portanto, no período entre dezembro/2021 e o dia 18/03/2022, 
data da apresentação ao mercado das nossas demonstrações financeiras, a Companhia vem adotando medidas de 
segurança para enfrentamento dessa pandemia, mediante o distanciamento com a adoção do trabalho em casa (home 
office) principalmente em relação ao pessoal administrativo e comercial e com orientação e/ou o fornecimento de equi-
pamentos de segurança adequados para os seus colaboradores e terceiros. Especificamente, a partir do mês de maio 
de 2020 a Companhia optou pela redução de jornada de trabalho em 25% com redução proporcional de salários, para 
todos os colaboradores, conforme prevê a Medida Provisória 936/2020 (MP 936/20). A adoção desta estratégia conser-
vadora tem como objetivo preservar ao máximo o caixa e o capital de giro da Companhia, mantendo os empregos e o 
funcionamento das suas atividades. Esta medida se encerrou no mês de agosto de 2021. Os efeitos relevantes da 
pandemia foram também por nós sentidos durante todo o exercício de 2022, dada a extensão no período de restrição 
de circulação e a consequente redução do nível de atividades. Apesar do cenário atual se mostrar bastante desafiador 
(mesmo com o avanço da vacinação em escala nacional), e a Companhia ter sentido uma maior insegurança dos clien-
tes quanto às decisões de compra de unidades imobiliárias e morosidade nos processos de repasses de financiamentos 
(em relação às análises jurídicas, às vistorias bancárias, à emissão de contratos e registros nos órgãos competentes), 
a administração ainda não observou outras mudanças significativas. Portanto, mesmo considerando o cenário de incer-
tezas quanto à erradicação do surto pandêmico para a retomada normal das atividades e seu impacto negativo na 
economia do país, a administração avaliou os efeitos subsequentes às informações financeiras do exercício findo em 
31/12/2021, inclusive nas suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando a sua melhor estimativa, e concluiu 
que não há necessidade de contabilização de provisão para perdas adicionais às já realizadas nas mesmas. A Compa-
nhia seguirá monitorando a situação da pandemia para manter atualizadas as suas projeções de geração de resultados 
e correspondentes análises de eventuais efeitos nas suas informações financeiras. 1.2. Recuperação Judicial (RJ). 
1.2.1. Contexto geral. Em 27/04/2020, a Companhia ajuizou, em conjunto com parte de suas sociedades controladas, 
pedido de recuperação judicial (RJ) perante a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei nº 
11.101/05, em caráter de urgência, conforme aprovado pelo seu Conselho de Administração e encaminhado para refe-
rendo da Assembleia de Acionistas. No total, 63 controladas e coligadas entraram com o pedido de RJ. Com isso, não 
estão incluídas na abrangência do pedido da RJ 18 controladas e coligadas. O objetivo do pedido de RJ, de acordo com 
o próprio artigo 47 da Lei nº 11.101/05, é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, pro-
movendo, assim, a preservação da Companhia, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Para tal objetivo, 
a RJ prevê, entre outras disposições, a renegociação de suas obrigações em aberto. O referido pedido da RJ foi defe-
rido em 11/05/2020 e o edital para dar conhecimento aos credores do deferimento do citado pedido de RJ, assim como 
sobre as dívidas listadas se deu em 30/06/2020. O prazo para apresentação de petições administrativas de credores 
para habilitações ou divergências de créditos sujeitos à RJ se encerrou em 15/07/2020. O citado plano de RJ foi proto-
colado em 27/07/2020, dentro do prazo de 60 dias da publicação da decisão de deferimento. Foram protocolados 9 
planos de recuperação judicial, sendo 8 referentes à dívidas protegidas em empreendimentos com patrimônio afetado 
e 1 correspondente ao plano consolidado para as demais recuperandas e suas dívidas. Em 15/09/2020 foi publicado o 
plano de RJ supracitado, dando início ao prazo de objeções ao plano de RJ, e a 2ª relação de credores, elaborada pelo 
administrador judicial de acordo com sua análise a respeito das 991 habilitações e divergências apresentadas por eles 
até o dia 15/07/2020. Essa 2ª relação de credores contempla R$1.500.137 de créditos sujeitos à recuperação judicial 
(RJ), sendo R$1.472.199 com bancos (com e sem garantia real) e demais credores quirografários e/ou micro e peque-
nas empresas e R$27.938 no âmbito trabalhista da classe 1 da RJ. Com a mencionada publicação do plano de RJ, se 
deu início ao prazo de 10 dias, até 25/09/2020, para impugnações judiciais de crédito e ao prazo de objeções ao citado 
plano de RJ, que se encerrou em 10/10/2020. Sendo assim, as impugnações de crédito e objeção ao plano de RJ estão 
sendo analisadas à medida que a Companhia negocia com seus credores para a Assembleia Geral de Credores, que 
ainda não tem data determinada. 1.2.2. Valores envolvidos levantados na 2ª relação de credores pelo administra-
dor judicial. Em 31/12/2021, os passivos devidos pela Companhia, estão reconhecidos e mensurados contabilmente, 
conforme consta na 2ª relação de credores anteriormente mencionada, que totaliza R$1.500.137 de créditos sujeitos à 

Controladora Consolidado
Ativo Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 2.547 3.564 20.063 9.736
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 5.5 - - 6.868 -
Contas a receber 7 17.896 21.966 137.453 152.912
Imóveis a comercializar 8 15.953 25.017 789.457 849.054
Valores a receber de partes relacionadas 16 1.240 - 1.240 187
Impostos e contribuições a compensar 1.882 3.188 4.303 9.302
Outros ativos 9 11.881 17.500 49.024 59.742

51.399 71.235 1.008.408 1.080.933
Não circulante
Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado 5.5 - - 495 799
Contas a receber 7 2.940 4.183 18.898 21.606
Contas a receber por alienação de investimento 2.636 2.636 2.636 2.636
Imóveis a comercializar 8 20.379 20.114 125.540 124.529
Valores a receber de partes relacionadas 16 275.195 301.296 991 991
Depositos judiciais 21 - - 2.163 2.163
Investimentos 10 671.531 732.484 2.481 3.138
Propriedade para investimento 11 - - 16.545 17.004
Imobilizado 12 914 1.833 2.346 3.463
Direito de uso de propriedade 1.010 1.515 1.010 1.515
Intangível 13 497 444 17.796 21.596

975.102 1.064.505 190.901 199.440
Total do ativos 1.026.501 1.135.740 1.199.309 1.280.373
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 14 136.294 136.470 500.712 491.148
Debêntures 15 315.117 213.094 65.117 63.094
Fornecedores 17.178 17.557 65.605 65.931
Contas a pagar por aquisição de imóveis 17 49.178 54.200 76.845 73.136
Adiantamentos de clientes 18 - - 22.137 19.151
Salários e encargos sociais 531 2.040 2.281 5.577
Imposto de renda e contribuição social a pagar 49 - 19.304 30.668
Demais tributos e contribuições a pagar 20 12.156 13.530 57.316 67.055
Valores a pagar para partes relacionadas 16 101.074 101.524 106.221 106.656
Provisão para garantia de obras 22 - - 1.359 1.695
Programa de recuperação fiscal 1.798 - 4.741 490
Provisão para rescisões a pagar 23 7.811 9.264 221.362 213.818
Obrigação pela aquisição de direitos de uso 554 499 554 499
Outros passivos 25 5.594 5.311 28.120 28.232

647.334 553.489 1.171.674 1.167.150
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 550 4.224 16.440 31.004
Debêntures 15 16.701 100.000 16.701 -
Valores a pagar para partes relacionadas 16 407.166 387.553 - -
Contas a pagar por aquisição de imóveis 17 - - 19.308 24.708
Imposto de renda e contribuição social diferidos 19 46.875 49.678 60.583 63.951
Demais contribuições sociais diferidas 1.171 1.187 4.062 4.806
Programa de Recuperação Fiscal 4.815 1.096 39.882 2.552
Provisão para contingências 21 20.480 19.316 117.139 114.465
Provisão para garantia de obras 22 - - 1.640 2.852
Provisão para passivo a descoberto de controladas 10 405.090 339.830 3.580 3.225
Adiantamentos de clientes 18 - - 2.782 2.529
Indenizações a pagar 24 34.560 26.703 391.798 313.233
Obrigação pela aquisição de direitos de uso 615 1.169 615 1.169
Outros passivos 25 - - 5.394 5.394

938.023 930.756 679.924 569.888
Passivo a Descoberto
Capital social 27.1 / 27.2 2.103.387 2.103.387 2.103.387 2.103.387
Ajuste de avaliação patrimonial (1.011) (1.011) (1.011) (1.011)
Prejuízos acumulados (2.661.232) (2.450.881) (2.661.232) (2.450.881)

(558.856) (348.505) (558.856) (348.505)
Participação dos Acionistas não Controladores - - (93.433) (108.160)
Total do passivo a descoberto (558.856) (348.505) (652.289) (456.665)
Total do passivo e do passivo a descoberto 1.026.501 1.135.740 1.199.309 1.280.373

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora Consolidado

Demonstrações dos resultados Notas
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
Receitas e custos de atividade imobiliária
Receita líquida das vendas e das prestações de serviços 29 (784) (5.094) 4.245 28.984
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 29 (2.969) 2.240 (65.022) (35.377)
Prejuízo bruto 29 (3.753) (2.854) (60.777) (6.393)
Receitas (despesas/ perdas) operacionais
Comerciais 30.1 (1.280) (42.054) (12.116) (66.648)
Gerais e administrativas 30.2 (20.859) (18.107) (34.983) (29.233)
Outras despesas operacionais 31 (13.553) (5.603) (90.898) (66.596)
Outras receitas operacionais 31 6.639 14 6.648 28.696
Perdas de Equivalência patrimonial 10 (157.833) (83.279) (8.590) (7.296)

(186.886) (149.029) (139.939) (141.077)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (190.639) (151.883) (200.716) (147.470)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 32 (4.784) (25.843) (10.325) (36.633)
Receitas financeiras 32 3.741 7.767 19.346 27.731

32 (1.043) (18.076) 9.021 (8.902)
Prejuízo antes do imposto de renda e da 
contribuição social (191.682) (169.959) (191.695) (156.372)
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício corrente 19.2 (39) - (2.959) (14.660)
Diferidos 19.2 2.803 1.302 1.415 89

2.764 1.302 (1.544) (14.571)
Prejuízo líquido do exercício (188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia (188.918) (168.657) (188.918) (168.657)
Participação dos Acionistas não controladores - - (4.321) (2.286)

(188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
Prejuízo líquido por ação (básico e diluído) do capital social 33 (1,7957) (1,6031)

As notas explicativas são partes integrantes das demostrações contábeis individuais e consolidadas

Controladora Consolidado

Demonstração dos resultados abrangentes
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
Prejuízo líquido do exercício (188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
Resultado abrangente total (188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
Atribuível a
Acionista Controlador da Companhia (188.918) (168.657) (188.918) (168.657)
Participação dos Acionistas não controladores - - (4.321) (2.286)

(188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
As notas explicativas são partes integrantes das demostrações contábeis individuais e consolidadas

Controladora Consolidado

Demonstração dos fluxo de caixa
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (191.682) (169.959) (191.695) (156.372)
Despesas (receitas) que não afetam o fluxo de caixa
Depreciação e amortização 1.206 873 1.865 1.430
Reversão de provisão para contingências (8.076) (6.872) (93.600) (58.655)
Perda na equivalência patrimonial 157.833 83.279 8.590 7.296
Juros provisionados 1.367 14.997 12.977 38.163
Reversão de Pis e cofins diferidos (16) (82) (744) 1.140
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - (1.953) 302
Prejuízo ajustado (39.368) (77.764) (264.560) (166.696)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 5.313 3.626 18.167 11.396
Imóveis a comercializar 3.914 (18.653) 58.586 19.832
Impostos e contribuições a compensar 1.306 147 4.999 (38)
Gastos com vendas a propriar (3.078) - (2.102) (99)
Outros ativos 8.697 724 5.952 4.204
Fornecedores (379) 2.123 (326) 6.698
Contas a pagar por aquisição de imóveis (5.022) 10.904 (1.691) 9.359
Salários e encargos sociais (1.509) 673 (3.296) 1.015
Tributos a pagar 4.153 515 17.554 5.602
Provisões 7.787 8.373 94.726 53.587
Adiantamentos de clientes - - 3.239 (1.636)
Indenizações a pagar 7.303 4.614 85.555 59.859
Outros passivos 338 (55) (57) 81
Total de Variações nos ativos e passivos operacionais 28.823 12.991 281.306 169.860
Caixa utilizado nas operações
Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos (599) (3.737) (880) (12.663)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - (35) (15)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades 
operacionais (11.144) (68.510) 15.831 (9.514)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Aumento) / Redução dos investimentos 5.130 5.626 (7.578) (5.396)
(Aumento) de bens do ativo imobilizado e do intangível 165 (228) 4.016 (222)
Ativos financeiros e instrumentos financeiros - - 304 72
Dividendos recebidos 124 24.626 - -
Mútuos recebidos de controladas 45.590 19.350 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
investimento 51.009 49.374 (3.258) (5.546)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
De terceiros
Amortização de empréstimos e financiamentos (3.501) (1.744) (6.955) (9.642)
Ingressos de empréstimos e financiamentos - 607 - 607
Debêntures emitidas 17.732 - 17.732 -
Dos acionistas/partes relacionadas
Dividendos pagos - - - (7.100)
(Concessão) de empréstimos para outras partes relacionadas (33.680) 20.488 (10.638) 27.417
Outros movimentos na participação de não controladores (21.433) - (2.385) 3.904
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de 
financiamento (40.882) 19.351 (2.246) 15.186
Aumento/ (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.017) 215 10.327 126
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.564 3.349 9.736 9.610
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.547 3.564 20.063 9.736

As notas explicativas são partes integrantes das demostrações contábeis individuais e consolidadas

Atribuível aos acionistas da controladora

Demonstração das mutações do  
  (Passivo a Descoberto)

Capital 
social

Ajuste 
de ava-

liação 
patri-

monial

Prejuízos 
acumula-

dos

Total do  
Passivo a 
Descober-
to da Con-

troladora

Participa-
ção dos 

acionistas 
não con-

troladores

Total do 
Patrimônio 

líquido/ 
(Passivo a 

Descoberto)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.103.387 (1.011) (2.282.224) (179.848) (109.778) (289.626)
Operações com acionistas não controladores - - - - 3.904 3.904
Prejuízo líquido do exercício - - (168.657) (168.657) (2.286) (170.943)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.103.387 (1.011) (2.450.881) (348.505) (108.160) (456.665)
Operações com acionistas não controladores - - (21.433) (21.433) 19.048 (2.385)
Prejuízo líquido do exercício - - (188.918) (188.918) (4.321) (193.239)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.103.387 (1.011) (2.6661.232) (558.856) (93.433) (652.289)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora Consolidado

Demonstração do valores adicionados
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
01/01/2021 a 

31/12/2021
01/01/2020 a 

31/12/2020
Receitas
Incorporação, revenda de imóveis e prestação de serviços (82) (4.928) 5.883 32.420
Outras receitas operacionais 6.639 14 6.648 28.696

6.557 (4.914) 12.531 61.116
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos 
serviços prestados (2.912) 2.380 (64.771) (34.374)
Materiais, energias, serviços de terceiros e outros (15.446) (53.270) (32.454) (79.190)
Outras despesas operacionais (12.389) (6.237) (99.921) (71.949)
(Despesas) com provisões e reversão de provisões (1.164) 634 9.023 5.353

(31.911) (56.493) (188.123) (180.160)
Valor Adicionado Bruto (negativo) (25.354) (61.407) (175.592) (119.044)
Retenções:
Depreciação e amortização (1.206) (873) (1.865) (1.430)
Valor adicionado (Negativo) líquido produzido pela 
Companhia (26.560) (62.280) (177.457) (120.474)
Valor adicionado utilizado em transferência
Perda de equivalência patrimonial (157.833) (83.279) (8.590) (7.296)
Receita financeiras 3.741 7.767 19.346 27.731

(154.092) (75.512) 10.756 20.435
Valor adicionado (negativo) total a distribuir (180.652) (137.792) (166.701) (100.039)
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta 5.171 5.630 11.478 14.697
Honorários da administração 374 528 1.551 1.533
Impostos, taxas e contribuições
Federais (2.062) (1.136) 3.111 17.987
Municipais - - 72 21
Remuneração capital de terceiros
Juros 4.783 25.843 10.326 36.633
Aluguéis - - - 33
Prejuízo Líquido do período (188.918) (168.657) (193.239) (170.943)
Valor adicionado distribuído (180.652) (137.792) (166.701) (100.039)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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sua recuperação judicial (RJ), sendo R$1.472.199 com bancos (com e sem garantia real) e demais credores quirogra-
fários e/ou micro e pequenas empresas e R$27.938 no âmbito trabalhista da classe 1 da RJ. Desse modo, especifica-
mente a dívida bancária (inclui empréstimos/financiamentos e debêntures) da RJ está reconhecida e mensurada com 
base nessa solicitação ocorrida em 27/04/2020, levantada pelo administrador judicial que totaliza nessa data R$549.323. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis. As principais políti-
cas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. 
Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são publicadas 
juntas com as demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações  financeiras consolidadas foram preparadas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e também de acordo com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária do Brasil, como aprovadas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais consideram, adicio-
nalmente, a orientação contida no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre aplicação CPC 47 (IFRS15) aplicáveis 
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil com referência aos aspectos de transferência de controle na venda 
de unidades imobiliárias. Essas práticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados. 2.2. Base de preparação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram pre-
paradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir os ativos financeiros mensurados 
ao valor justo tendo como contrapartida o resultado do exercício. A preparação das demonstrações financeiras requer 
o uso de estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia 
no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, 
portanto, estimativas referentes ao custo orçado total dos empreendimentos, seleção das vidas úteis dos ativos imobili-
zados e de intangíveis, além da determinação de provisões para tributos e contingências e outras similares, cujos resul-
tados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº3. As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da 
Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. (i) Demonstrações financeiras individuais. As demonstrações financeiras individuais, identificadas como 
“controladora”, foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. As de-
monstrações financeiras individuais da Companhia não são consideradas em conformidade com o International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS), uma vez que consideram a capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das in-
vestidas nas demonstrações financeiras da controladora. Pelo fato de não haver diferença entre os patrimônios líquidos 
e os resultados da controladora e consolidado, a Companhia optou por apresentar essas informações individuais e 
consolidadas em um único conjunto. (ii) Demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras con-
solidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Especificamente 
as demonstrações financeiras consolidadas estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financei-
ro (IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Os aspectos relacionados 
à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da Administração da Companhia, 
alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP 02/2018 sobre a aplicação do Pronunciamen-
to Técnico CPC 47 - Receita de contratos com clientes (IFRS 15). 2.3. Consolidação. (i) Demonstrações financeiras 
consolidadas. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolida-
das. a. Controladas. Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de propósito específico) nas quais a 
Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma parti-
cipação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). Nas sociedades em que a Companhia detém me-
nos de 50% do capital votante, acordos garantem à Companhia direito de veto em decisões que afetem significativa-
mente os negócios da sociedade, garantindo-lhe o controle, as quais são consolidadas de forma integral à participação 
societária nessas sociedades. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a 
Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina. A Controladora usa o método de 
contabilização da aquisição para contabilizar as combinações de negócios. A contraprestação transferida para a aqui-
sição de uma controlada é o valor justo dos ativos transferidos, passivos incorridos e instrumentos patrimoniais emitidos 
pela Companhia. A contraprestação transferida inclui o valor justo de algum ativo ou passivo resultante de um contrato 
de contraprestação contingente quando aplicável. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado 
do exercício conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos 
em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Controla-
dora reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional 
da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não contro-
ladora a ser reconhecida é determinada em cada aquisição realizada. O excesso da contraprestação transferida e do 
valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial, anterior na adquirida em relação ao valor justo da 
participação do grupo de ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio (goodwill). Quando a contra-
prestação transferida for menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração do resultado do exercício. Transações entre Companhias, saldos e ganhos não realiza-
dos em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. Os prejuízos não realizados 
também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. 
As políticas contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras ajustadas, quando necessá-
rio, para assegurar a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as políticas adotadas pela Contro-
ladora. b. Transações e participações não controladoras. A Companhia trata as transações com participações não 
controladoras como transações com proprietários de ativos da Companhia. Para as compras de participações não 
controladoras, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos líqui-
dos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações de participações não 
controladoras também são registrados no patrimônio líquido. Quando a Companhia deixar de ter o controle, qualquer 
participação retida na entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no 
resultado. c. Consolidação. Na consolidação foram eliminadas as parcelas correspondentes aos saldos dos ativos e 
passivos, bem como as receitas e despesas decorrentes de transações entre as sociedades. Transações entre Compa-
nhias, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consolidadas, quando existentes, são eliminados. 
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impair-
ment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras 
ajustadas, quando necessário, para assegurar a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as po-
líticas adotadas pela controladora. Para as sociedades controladas sob controle conjunto (“joint ventures”), as informa-
ções não são consolidadas, sendo os respectivos investimentos mensurados pelo método de equivalência patrimonial. 
Diferenças de práticas contábeis entre as controladas e a controladora, quando aplicável, são ajustadas às práticas 
contábeis da controladora, para fins de registro do resultado de equivalência patrimonial na controladora, como também 
para fins de consolidação. As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da 
João Fortes Engenharia S.A. e de suas sociedades controladas (individualmente ou criadas para propósitos específicos 
de administração de empreendimentos imobiliários), conforme detalhado na nota explicativa 10. (ii) Demonstrações fi-
nanceiras individuais. Nas demonstrações financeiras individuais, preparadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos 
tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao 
mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. 2.4. Apresentação de informação por 
segmento. As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno 
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsá-
vel pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria-Executiva 
responsável inclusive pela tomada das decisões estratégicas da Companhia. 2.5. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas da Companhia são mensura-
dos usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demons-
trações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Compa-
nhia e, também, a moeda de apresentação do Consolidado. 2.6. Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalentes 
de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa, com vencimentos não superiores a 90 dias e com risco insig-
nificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida. As contas garantidas são demonstradas no balan-
ço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. 2.7. Ativo financeiro ao valor justo por meio de resultado. 
(i) Classificação. A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A 
administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. a. Ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos fi-
nanceiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adqui-
rido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os derivativos também são categorizados como mantidos para 
negociação, a menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge. Os ativos dessa categoria são classi-
ficados como ativos (passivos) circulantes. (ii) Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas regulares de 
ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou 
vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando 
os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, 
desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os 
ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através 
do resultado são apresentados na demonstração do resultado no “Resultado financeiro” no período em que ocorrem. 
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra ou a melhor esti-
mativa desse valor. As principais fontes de precificações são: ANBIMA, BMF&BOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e 
FGV. As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, 
anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado 
da negociação da operação. (iii) Compensação de instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simul-
taneamente. (iv) Impairment de ativos financeiros. A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evi-
dência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impair-
ment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) 
e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. No caso específico do contas a receber de 
clientes, a administração considera como evidências objetivas a existência, por parte de clientes que firmaram contrato 
sem alienação fiduciária do imóvel e cujas unidades já tenham sido entregues, de parcelas vencidas há mais de 180 
dias. Uma vez que a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o mesmo esteja cumprindo com suas obri-
gações contratuais, não representando, dessa forma, evidência objetiva de impairment a existência de atrasos no con-
tas a receber de unidades em construção ou de unidades entregues com alienação fiduciária. O montante do prejuízo 
é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados 
(excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resulta-
do. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada obje-
tivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração 
do resultado. 2.8. Contas a receber de clientes. A comercialização das unidades é efetuada, substancialmente, duran-
te as fases de lançamento e construção dos empreendimentos. As contas a receber de clientes, nesses casos, são 
constituídas aplicando-se o percentual encontrado da relação entre o custo incorrido das unidades vendidas (incluindo 
o terreno) e seu custo orçado total, sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contra-
tos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas acumuladas a serem reconhecidas, sobre o qual se 
deduz as parcelas recebidas. Caso o montante das parcelas recebidas seja superior ao da receita acumulada reconhe-
cida, o saldo é classificado como “Adiantamento de clientes”, no passivo. 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. Os juros e variação monetária, incidentes sobre as contas a receber de unidades concluídas, são apro-
priados ao resultado financeiro quando auferidos, obedecendo ao regime de competência. As contas a receber de 
clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor justo e deduzidos da provisão de liquidação duvidosa. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não 
será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor da 
provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável, deduzidos das garantias reais. As parcelas em aber-
to são atualizadas com base no Índice Nacional da Construção Civil - INCC para a fase de construção do imóvel, e pelo 
Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, após a data de entrega das chaves das unidades concluídas, respectiva-
mente. Sobre este saldo (pós-chaves), de forma geral, incide juros de 12% ao ano, sendo a receita financeira apurada 
registrada no resultado como “Receita de incorporação”. O valor justo das contas a receber de unidades concluídas é 
calculado e contabilizado com base na taxa efetiva de juros das vendas a prazo. A referida taxa é compatível com a 
natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. O valor justo das contas a receber de 
clientes relacionados com a comercialização de unidades não concluídas é ajustado a seu valor presente com base na 
taxa média praticada pela Companhia para concessão de desconto sobre o preço da tabela. A referida taxa é compatí-
vel com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado, sendo no exercício findo em 
31 de dezembro de 2021 de 4% ao ano (2020 - 4% ao ano). Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou 
menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não cir-
culante. 2.9. Imóveis a comercializar. Os imóveis prontos a comercializar estão demonstrados ao custo de construção, 
que não excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em construção, a cifra imputada em estoque corres-
ponde ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo de construção compreende materiais, mão-
-de-obra (própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção relacionados, incluindo o custo financeiro do 

capital aplicado (encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos e das operações de crédito imobiliá-
rio, incorridos durante o período de construção), de acordo com o O-CPC-01. Os encargos financeiros incorridos duran-
te o período de construção, direta e indiretamente relacionados aos empreendimentos, correspondentes a contas a 
pagar por aquisição de terrenos e as operações de crédito imobiliário e as demais operações de financiamento, respec-
tivamente, são apropriados aos custos incorridos desses empreendimentos e refletidos no resultado do exercício, por 
ocasião das suas vendas a que foram apropriados. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado para o curso 
normal dos negócios, deduzidos os custos incorridos de execução desses imóveis e as despesas de vendas. Quando 
o custo de construção dos imóveis a comercializar, concluídos ou em construção, exceder o fluxo de caixa esperado de 
suas vendas, uma perda pela redução ao valor recuperável é reconhecida no período em que foi identificado que o 
valor contábil excedeu o valor esperado das vendas. A recuperação do valor contábil de cada empreendimento imobili-
ário é revisada quando eventos ou mudanças nos cenários macroeconômicos indicarem riscos do valor contábil não ser 
recuperável, caso confirmado, uma provisão para perdas é contabilizada. Os terrenos estão demonstrados ao custo de 
aquisição acrescido dos eventuais encargos financeiros gerados pelo seu correspondente contas a pagar. 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 o adiantamento de clientes no passivo, no momento da assinatura do instru-
mento particular ou contrato relacionado à referida transação, desde que tenha sido obtido o registro de incorporação 
imobiliária do futuro empreendimento. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropriados 
ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos. 2.10. Ativos intangíveis. (i) Projetos de empre-
endimentos. Os projetos de empreendimentos futuros, adquiridos em uma combinação de negócios, são reconhecidos 
pelo valor justo na data da aquisição. Os projetos de empreendimentos têm vida útil definida e subsequentemente, são 
contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método 
linear durante o período esperado de construção de empreendimento. (ii) Ágio. O ágio (goodwill) é representado pela 
diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos 
ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como “Ativo intangível”. Se 
a adquirente apurar deságio, deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O 
ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment). Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as 
perdas acumuladas por impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e 
as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é 
alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades 
Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de 
negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. (iii) Software. As licen-
ças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que 
eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada em 5 (cinco) 
anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 2.11. 
Imobilizado. O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método line-
ar, às taxas anuais mencionadas na Nota Explicativa nº 12, que levam em consideração o prazo de vida útil-econômica 
dos bens. A Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído consideran-
do que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor método para avaliar os ativos imobilizados 
da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Companhia é segregado em classes bem definidas e relacionadas à sua única 
atividade operacional que é a Incorporação de Imóveis. A vida útil dos bens do ativo imobilizado é revisada pela admi-
nistração anualmente. Os gastos incorridos e diretamente relacionados com a construção de estande de vendas e do 
apartamento-modelo, quando sua vida útil estimada é superior a um ano, possuem natureza de caráter prioritariamente 
tangível e, dessa forma, são registrados na rubrica “Ativo imobilizado”, sendo depreciados de acordo com o prazo de 
sua vida útil estimada e o correspondente encargo de depreciação alocado na rubrica “Despesas com vendas”. Isso 
ocorre, geralmente, quando o empreendimento é composto por “fases” e o estande de vendas é utilizado para a comer-
cialização nos vários lançamentos de cada fase ao longo do tempo. No caso de empreendimentos em uma única fase, 
não há expectativa de que a vida útil estimada seja superior a um ano e, por esse motivo, são apropriados diretamente 
às despesas de vendas por ocasião em que os custos são incorridos, juntamente com as demais despesas de propa-
ganda, marketing e outras atividades correlatas, independentemente de ter ou não ocorrido a apropriação de receitas 
relacionadas com o empreendimento. Considerando que historicamente a Companhia não aliena seus itens de imobili-
zado, o valor residual dos bens foi considerado como sendo zero. No caso específico dos estandes de vendas, caso a 
comercialização termine em período menor que o previsto ou venha a ser efetuada a sua demolição, o valor residual 
relacionado àquele empreendimento é imediatamente baixado. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado 
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado (Nota Explicati-
va nº 2.13). Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em “Outros ganhos/ (perdas), líquidos” na demonstração do resultado. 2.12. Impairment 
de ativos não financeiros. Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização 
e são testados anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização 
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de 
venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para 
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não 
financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação do relatório. 2.13. Impairment de ativos financeiros. O CPC 
48 / IFRS 9 substitui o modelo de “perda incorrida” do CPC 38/IAS 39 por um modelo de perda de crédito esperada. O 
novo modelo de impairment aplica-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado, ativos contratuais e 
instrumentos de dívida mensurados a VJORA, mas não se aplica aos investimentos em instrumentos patrimoniais 
(ações). De acordo com o CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que de acordo com o 
CPC 38 / IAS 39. Os ativos financeiros ao custo amortizado consistem em todos os ativos financeiros exceto derivativos 
e TVMs por meio do resultado. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, a provisão para perdas é mensurada em uma das 
seguintes bases: (i) Perdas de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis 
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e (ii) Perdas de crédito esperadas para a vida 
inteira: estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida es-
perada de um instrumento financeiro. A Companhia optou por mensurar a provisão para perdas com contas a receber 
e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais por um valor igual a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao 
determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao 
estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são relevan-
tes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com 
base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações forward-looking. A 
Companhia presume que o risco de crédito em um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com 
mais de 60 dias de atraso. A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: (i) é pouco provável 
que o credor pague integralmente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações como a realização da 
garantia (se houver alguma); ou (ii) o ativo financeiro está vencido a período superior ou igual a 30 dias. O período 
máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Com-
panhia está exposta ao risco de crédito. 2.14. Mensuração de perdas de créditos esperadas. Perdas de crédito es-
peradas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a 
valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à 
Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As perdas de crédito 
esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 2.15. Ativos financeiros com problemas de 
recuperação de crédito. Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados 
pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados a VJORA estão com problemas de recuperação. Um ativo fi-
nanceiro possui ”problema de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos 
fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro. 2.16. Apresentação de impairment. Provisão para perdas para 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de 
dívida mensurados a VJORA, a provisão para perdas é reconhecida em resultados abrangentes, em vez de reduzir o 
valor contábil do ativo. A Companhia não possui instrumentos financeiros ativos classificados nesta categoria. As per-
das por impairment relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são 
apresentadas separadamente na demonstração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve reclassificação 
entre resultado do exercício e resultado abrangente para efeito de comparação. 2.17. Contas a receber e ativos con-
tratuais. Em função da adoção do CPC 48 / IFRS 9, a Companhia revisou sua metodologia de estimativa de perdas de 
crédito esperadas, que foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos anos. A Compa-
nhia realizou o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de forma global por cliente, considerando sempre o prazo 
de título de cada cliente com o maior número de dias de atraso. Anteriormente, a Companhia provisionava 100% da 
diferença entre o saldo devedor do cliente e o valor de mercado da unidade, apenas para os clientes já em atraso. Para 
os mútuos financeiros, a Companhia avaliou a parcela recuperável dos saldos com o fluxo financeiro dos empreendi-
mentos em garantia dos referidos mútuos. Para a parcela não recuperável pelos saldos dos empreendimentos estimou 
com base na avaliação de crédito dos devedores o risco de perda. 2.18. Propriedades para investimento. São as 
propriedades em que se espera benefício econômico contínuo e permanente, representado pelos imóveis destinados a 
renda, e são demonstrados pelo custo do terreno e pelo custo de construção (Nota Explicativa nº 11). Ganhos ou perdas 
resultantes de variações no valor justo das propriedades para investimento serão incluídos na demonstração do resul-
tado no exercício que forem gerados. A Companhia não possui outros instrumentos financeiros derivativos. 2.19. Con-
tas a pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis. As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a 
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores e as contas a pagar por aquisição de imóveis são 
obrigações a pagar pela aquisição de terrenos para o desenvolvimento dos projetos de incorporação imobiliária, ambos 
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros, sendo normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.20. Empréstimos e financia-
mentos. Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente ao valor justo no recebimento dos 
recursos, líquidos dos custos de transação, e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na de-
monstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa 
efetiva de juros, como parcela complementar do custo de empreendimento (ativo qualificável em construção) ou na 
demonstração do resultado. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
2.21. Ajuste a valor presente - AVP. Determinados elementos integrantes do ativo e do passivo foram ajustados a 
valor presente, com base em taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores avaliações atuais do mercado, 
quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo. 2.22. Outros passivos circulantes 
e não circulantes. São demonstrados por seu valor conhecido ou exigível e registrados de acordo com o regime de 
competência, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais, cuja contra-
partida é lançada ao resultado do exercício. O passivo para remuneração de funcionários, principalmente relativo aos 
salários, encargos de férias e demais encargos sociais, é provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos. 
2.23. Provisões. (i) Provisão para demandas judiciais. A Companhia é parte de diversos processos judiciais e adminis-
trativos. Provisões são constituídas para todas as demandas referentes a processos judiciais cuja expectativa de perda 
é provável. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 
e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. Ativos contin-
gentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. 
Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa às demonstrações financeiras 
e, portanto, as causas envolvendo ativos contingentes não são registradas no balanço patrimonial da Companhia (Nota 
21). (ii) Provisão para perdas esperadas em créditos. A Companhia revisa anualmente suas premissas para constituição 
da provisão para perdas, face à revisão dos históricos de suas operações correntes e melhoria de suas estimativas. A 
Companhia efetua uma análise pormenorizada dos contratos com clientes em aberto para a constituição de provisão 
para perda esperada de crédito para todos os clientes, conforme premissas definidas. Essa provisão é calculada em 
função do percentual de andamento de obra, metodologia aplicada no reconhecimento de resultado (Nota 7). (iii) Provi-
são para pagamento de encargos contratuais por atraso de obra. Conforme disposto em contrato, a Companhia adota 
a prática de provisionamento de encargos contratuais a pagar aos clientes elegíveis para empreendimentos com atraso 
de entrega superior a 180 dias, em linha com a respectiva cláusula contratual e base histórica de pagamentos (Nota 24). 
(iv) Provisão para garantia. A Companhia mantém provisão para cobrir gastos com reparos em empreendimentos co-
bertos no período de garantia, com base em estimativa que considera o histórico dos gastos incorridos ajustados pela 
expectativa futura, exceto para controladas que operam com empresas terceirizadas, que são as próprias garantidoras 
dos serviços de construção prestados (Nota 22). (v) Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financei-
ros. Quando evidências de perda de valor recuperável dos ativos são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O 
ágio e os ativos intangíveis com vida útil indefinida têm a recuperação do seu valor testada anualmente independente-
mente de haver indicadores de perda de valor, por meio da comparação com o valor de realização mensurado por meio 
de fluxos de caixa descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita 
o custo médio ponderado do capital da Companhia (Nota 8). 2.24. Imposto de renda e contribuição social corrente 
e diferido. As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem o imposto corrente e di-
ferido, ambos reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social cor-
rente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A administração avalia, periodicamen-
te, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Sendo assim, estabelece provisão, quando apropriado, 
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. Na controladora, tributada pelo lucro real, o im-
posto de renda e a contribuição social são calculados pelas alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% 
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social, sobre o lucro contábil do exercício, ajustado segundo cri-
térios estabelecidos pela legislação fiscal vigente. Nas controladas, cujo faturamento anual do exercício anterior tenha 
sido inferior a R$ 78.000, conforme facultado pela legislação tributária foi exercida a opção de tributação pelo regime de 
lucro presumido. Para essas controladas, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da 
contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de 
serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regulares do respectivo imposto e 
contribuição. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores 
contábeis nas demonstrações financeiras. Uma das principais diferenças corresponde ao critério de apuração das re-
ceitas pelo regime fiscal (regime de caixa) e pelo societário (POC). O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
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ativos são reconhecidos somente se for provável que o lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual os preju-
ízos fiscais e as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos 
fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda 
incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há in-
tenção de liquidar os saldos numa base líquida. Os empreendimentos que estão sendo construídos pelo regime do 
patrimônio de afetação com opção pelo RET - Regime Especial de Tributação tiveram suas provisões de Imposto de 
Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS constituídas sob alíquota única em 4 % sobre os valores recebidos. A legis-
lação tributária, mais especificamente a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal - SRF nº 84/79, entre 
outras, faculta às empresas de construção civil e atividade imobiliária, a opção pela tributação das receitas de vendas a 
prazo, no momento do seu recebimento. Para se beneficiarem da postergação dos recolhimentos dos tributos, as em-
presas utilizam o regime de caixa. Para tanto, a referida Instrução estabelece normas para apuração e tributação do 
lucro e obriga o controle das parcelas recebíveis e dos respectivos custos. A Companhia e suas controladas adotam 
esse regime especial para fins de apurar e recolher tais tributos. 2.25. Benefícios a empregados. (i) Participação nos 
lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê que a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores e aos em-
pregados uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do saldo remanescente do resultado do 
exercício, limitada a participação dos administradores à remuneração anual global que lhes tiver sido paga no período, 
depois de deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos 
do artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. O reconhecimento dessa participação é usualmente efe-
tuado quando do encerramento do exercício social, momento em que esse valor é mensurado pela Companhia. 2.26. 
Capital social. Está representado exclusivamente por ações ordinárias, classificadas no patrimônio líquido. A reserva 
legal é calculada na base de 5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da Lei no. 6.404/76. 2.27. Reco-
nhecimento da receita. 2.27.1. Resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis. A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das 
atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos distratos e provisões, dos abatimentos e 
dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre empresas da Companhia. A Companhia reconhece a re-
ceita pelo valor justo dos contratos de venda firmados quando critérios específicos tiverem sido atendidos, veja detalhes 
conforme descrição a seguir: (i) Apuração e apropriação do resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis. A 
Companhia adotou o CPC 47 – “Receitas de Contratos com Clientes”, a partir de 1º de janeiro de 2018, contemplando 
também as orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual 
estabelece procedimentos contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de tran-
sações oriundas de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas Companhias abertas brasi-
leiras do setor de incorporação imobiliária. Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido ofício cir-
cular para o Grupo. De acordo com o CPC 47, o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma 
nova disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um 
momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou não das 
denominadas “obrigações de performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação 
à qual se espera ter direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do 
contrato; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação do preço 
da transação às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita. (ii) Unidades concluídas. Nas vendas a 
prazo de unidade concluída, o resultado é apropriado no momento em que os riscos e benefícios mais significativos 
inerentes à propriedade são transferidos aos clientes, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. 
Os juros prefixados e a variação monetária são apropriados de forma pro rata temporis ao resultado, na rubrica “Recei-
tas financeiras”, observando o regime de competência, independentemente de seu recebimento. (iii) Unidades em 
construção. Nas vendas de unidades em construção, foram observados os seguintes procedimentos: O custo incorrido 
das unidades vendidas, incluindo o custo do terreno, é apropriado integralmente ao resultado. É apurado o percentual 
do custo incorrido das unidades vendidas, incluindo o terreno, em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse 
percentual aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das operações efetua-
das em permuta de terrenos), ajustada segundo as condições dos contratos de venda, o qual prevê a atualização mo-
netária dos valores a receber de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), sendo assim determinado o 
montante da receita de venda a ser reconhecida. Os montantes da receita de venda apurados, incluindo a atualização 
monetária do contas a receber, líquido das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por 
terrenos), são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável. O valor 
justo da receita das unidades vendidas é calculado a valor presente com base na maior taxa identificada na comparação 
entre a taxa média de captação de empréstimos e financiamentos da Companhia, expurgada a inflação, e a taxa média 
da NTN-B, a qual se encontra demonstrada na Nota 7, desde o momento da assinatura do contrato até a data prevista 
para a entrega do imóvel. A partir da entrega do imóvel, sobre as contas a receber passa a incidir juros de 12% ao ano, 
acrescido de atualização monetária pelo IGP-M. A taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo 
IPCA é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. Subsequen-
temente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo para determinação da receita a 
ser apropriada, sobre o qual será aplicado o POC. Os juros e encargos financeiros, de financiamento de obras e aqui-
sição de terrenos, são apropriados ao custo do empreendimento, sendo apropriados ao resultado de acordo com as 
unidades alienadas, não interferindo na determinação do percentual do custo incorrido em relação ao custo total orçado 
(POC). Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo 
para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das 
receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado do exercício em que a administração tomou conhecimento 
das circunstâncias que originaram a revisão. (iv) Operações de permutas. As permutas de terrenos, tendo por objeto a 
entrega de imóveis a construir, são apuradas com base no valor justo. 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 passi-
vo, 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 empreendimen-
to 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, levan-
do em consideração o prazo previsto de conclusão do empreendimento. 2.27.2. Prestação de serviços. A Companhia 
controladora presta serviços de administração de obra para as suas controladas. A receita remanescente nas demons-
trações financeiras consolidadas corresponde à parcela não eliminada na consolidação proporcional de sociedades 
controladas em conjunto. Receitas decorrentes da prestação de serviços imobiliários são reconhecidas na medida em 
que os serviços são prestados, usando o método linear de reconhecimento da receita na proporção dos gastos incorri-
dos no empreendimento. Consistem basicamente em quantias recebidas com relação à atividade de administração de 
construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis. 2.27.3. Receita financeira de ope-
ração imobiliária. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de 
juros. A partir do momento em que a unidade é concluída, sobre os contas a receber passa a incidir atualização mone-
tária acrescida de juros, os quais são apropriados à medida que o tempo passa, em contrapartida de receita financeira. 
2.28. Custos de empréstimos. Os custos de empréstimos atribuíveis diretamente à aquisição, construção ou produção 
de ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem prontos para 
uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou 
a venda pretendida. Os ganhos sobre investimentos decorrentes da aplicação temporária dos recursos obtidos com 
empréstimos específicos ainda não gastos com o ativo qualificável são deduzidos dos custos com empréstimos elegí-
veis para capitalização. Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício em que 
são incorridos. 2.29. Resultado por ação. O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do 
exercício atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respec-
tivo exercício. 2.30. Distribuição de dividendos. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS, 
os dividendos mínimos obrigatórios são reconhecidos no fim do exercício, ainda que os dividendos não tenham sido 
oficialmente declarados, o que ocorrerá no exercício seguinte. Os acionistas da Companhia deliberarão, em assembleia 
geral ordinária, sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social 
anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que rema-
nescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao impos-
to de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de em-
pregados e Administradores no lucro da Companhia. O dividendo obrigatório da Companhia é de no mínimo 25% do 
lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações fi-
nanceiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividen-
do mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembleia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das 
ações da Companhia e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condi-
ção financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, além de outros fatores que o Conselho de 
Administração e os acionistas da Companhia julgarem relevantes. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório só é 
provisionado na data em que é aprovado pelos acionistas, em Assembleia Geral. Todos os acionistas, na data de de-
claração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos. 2.31. Reservas de lucros. A reserva legal é calcu-
lada com base em 5% do lucro líquido do exercício, conforme determinação da Lei nº 6.404/76. Ao longo dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, todas as reservas de lucros forem utilizadas para absorver prejuízos acu-
mulados, não sendo constituídas novas reservas nos exercícios subsequentes. 2.32. Demonstração dos Valores 
Adicionados - DVA. Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribui-
ção durante determinado exercício e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária 
brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Companhias abertas e foi elaborada de acordo com 
a Deliberação CVM nº 557, de 12 de novembro de 2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 09 – Demonstra-
ção do Valor Adicionado. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, 
pelas normas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das 
demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem 
de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas 
(receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão 
para perdas com distratos e perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de ter-
ceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no 
momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor 
adicionado recebido de terceiros (perda na equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda 
parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capi-
tais de terceiros e remuneração de capitais próprios. 2.23. Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC. A Demonstração 
dos Fluxo de Caixa pelo método indireto e está apresentada de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) • 
Demonstração do Fluxo de Caixa emitido pelo comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) e reflete as modificações no 
caixa que ocorreram nos exercícios apresentados. 2.34. Adoção de novas normas e interpretações. No exercício 
corrente, a Companhia aplicou diversas alterações e novas interpretações às IFRSs e aos CPCs emitidos pelo IASB e 
pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor no exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021. O 
impacto da adoção de novas normas e interpretações, bem como as novas políticas contábeis são divulgadas a seguir. 
• Definição de negócios (alterações ao IFRS 3); • Definição de materialidade (alterações ao IAS 1 e IAS 8); • Reforma 
da taxa de juros referenciais (alterações ao IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7); • Alterações a referências à estrutura conceitual 
básica (várias normas); • Concessões relacionadas à Covid-19 (alterações à IFRS 16). Novas normas, alterações e in-
terpretações às normas existentes que não são efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia 
(para as quais não se espera impactos significativos no período de adoção inicial e que, portanto, divulgações adicionais 
não estão sendo efetuadas): • IFRS 17 - Contratos de seguros; • Alterações ao IFRS 17 - Contratos de seguros (altera-
ções ao IFRS 17 e IFRS 4); • Referências à Estrutura Conceitual; • Produtos antes do uso pretendido (alterações ao IAS 
16); • Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao IAS 37); • Ciclo anual de melhorias às 
normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • Classificação de passivo como circulante 
e não circulante (alterações ao IAS 1). 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis. Quando da elaboração 
das demonstrações financeiras da Companhia, a sua Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a 
respeito dos valores contábeis de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações nas notas explicati-
vas, uma vez que diversos elementos incluídos nas demonstrações financeiras não podem ser calculados com preci-
são. A administração revisa tais estimativas diante da evolução das respectivas circunstâncias ou à luz de novas infor-
mações ou experiências. Deste modo, as estimativas realizadas em 31 de dezembro de 2021 utilizadas para a prepa-
ração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas serão revisadas continuamente. Os efeitos das revi-
sões são reconhecidos no exercício que as estimativas são revistas, e os resultados efetivos podem diferir das estima-
tivas. 3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste rele-
vante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (i) Re-
conhecimento de receita. A Companhia e suas controladas usam o método de Porcentagem de Conclusão (POC) para 
contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos de incorporação imobiliária e na prestação de 
serviços. O uso do método POC requer que a Companhia estime os custos a serem incorridos até o término da cons-
trução e entrega das chaves das unidades imobiliárias pertencentes a cada empreendimento de incorporação imobiliá-
ria para estabelecer uma proporção em relação aos custos de construção já incorridos. (ii) Custo orçado. Os custos de 
construção orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das 
obras, são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos 
nos resultados da Companhia de acordo com o método contábil utilizado. (iii) Mensuração de perdas de créditos espe-
radas. Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de 
crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os 
fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). 
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. (iv) Ativos financeiros 
com problemas de recuperação de crédito. Em cada data de apresentação, a Companhia avalia se os ativos financeiros 
contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao Valor Justo por meio do resultado. Um ativo 
financeiro possui ”problema de recuperação de crédito” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial 
nos fluxos de caixa futuro estimados do ativo financeiro. (v) Apresentação de impairment. O valor contábil bruto dos 
ativos é deduzido da provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As perdas por 
impairment relacionadas ao contas a receber de clientes e outros recebíveis, incluindo ativos contratuais, são apresen-
tadas separadamente na demonstração do resultado e em resultados abrangentes. Não houve reclassificação entre 
resultado do exercício e resultado abrangente para efeito de comparação. (vi) Contas a receber e ativos contratuais. Em 
função da adoção do CPC 48 / IFRS 9, a Companhia revisou sua metodologia de estimativa de perdas de crédito espe-
radas, que foram calculadas com base na experiência de perda de crédito real nos últimos anos. A Companhia realizou 
o cálculo da taxa de perda de crédito esperada de forma global por cliente, considerando sempre o prazo de título de 

cada cliente com o maior número de dias de atraso. Anteriormente, a Companhia provisionava 100% da diferença entre 
o saldo devedor do cliente e o valor de mercado da unidade, apenas para os clientes já em atraso. Para os mútuos fi-
nanceiros, a Companhia avaliou a parcela recuperável dos saldos com o fluxo financeiro dos empreendimentos em 
garantia dos referidos mútuos. Para a parcela não recuperável pelos saldos dos empreendimentos estimou com base 
na avaliação de crédito dos devedores o risco de perda. (vii) Contingências. A Companhia e suas controladas estão 
sujeitas no curso normal dos negócios a investigações, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos 
em matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do consumidor, dentre outras. Dependendo do 
objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que seja movido contra a Companhia e 
suas controladas, podem afetar adversamente a Companhia e suas controladas, independentemente do respectivo 
resultado final. A Companhia e suas controladas poderão periodicamente ser fiscalizadas por diferentes autoridades, 
incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambientais e de vigilância sanitária. Não é possível garantir que essas 
autoridades não autuarão a Companhia e suas controladas, nem que essas infrações não se converterão em processos 
administrativos e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco o resultado final tanto dos eventuais processos 
administrativos ou judiciais. A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências dispo-
níveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são 
estimadas e revisadas periodicamente e atualizadas pela administração, amparada por seus assessores legais exter-
nos. (viii) Provisão para distratos (conta redutora do contas a receber). O CPC 47 / IFRS 15 estabeleceu novos critérios 
sobre aspectos relacionados a mensuração e o momento de reconhecimento da receita, incluindo a identificação de 
uma obrigação de performance e momento de reconhecimento de receita baseado na transferência do controle de um 
bem ou serviço. O Ofício CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018, emitido pela área técnica da CVM, estabeleceu procedimentos 
contábeis referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos 
de compra e venda de unidades não concluídas nas entidades de incorporação imobiliárias brasileiras. Deste modo a 
Companhia constitui provisão para distratos, quando identifica riscos de entrada de fluxos de caixa. Os contratos de 
vendas são monitorados para identificar o momento em que essas condições são mitigadas. Enquanto isso não ocorrer, 
nenhuma receita ou custo é reconhecido no resultado, ocorrendo os registros contábeis somente em contas patrimo-
niais. 4. Gestão de risco financeiro. 4.1. Fatores de risco financeiro. As atividades da Companhia a expõem a diver-
sos 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 determinados ativos avaliados ao valor justo), risco de crédito e risco de li-
quidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e 
busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A Companhia não tem 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 tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra 
eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas. (i) Risco de mercado. a. Risco de taxa de 
juros. O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas por cau-
sa de flutuações de taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a financiamentos captados no 
mercado sem que a mesma oscilação ocorra no contas a receber e aplicações financeiras. A Companhia e suas con-
troladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar eventual necessidade de 
contratação de novas operações para proteger-se contra o risco da volatilidade dessas taxas. As taxas de juros contra-
tadas sobre aplicações financeiras e sobre empréstimos e financiamentos estão mencionadas, respectivamente, nas 
Notas Explicativas nº 5.5 e 14. Sobre as contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota Expli-
cativa 7, incidem juros de 12% ao ano, apropriados “pro rata temporis”. b. Risco cambial. A Companhia não possui ati-
vos decorrentes de operações de empréstimos denominados em moeda estrangeira. A Companhia não possui depen-
dência significativa de materiais importados em sua cadeia produtiva e não efetua vendas indexadas em moeda estran-
geira. c. Risco de fluxo de caixa. Sobre o contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota Expli-
cativa nº 7, incidem juros de 12% ao ano. As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão menciona-
das na Nota Explicativa nº 5.5. As taxas de juros sobre contas a pagar por aquisição de imóveis, empréstimos e finan-
ciamentos, cessão de recebíveis e debêntures a pagar estão mencionadas nas Notas Explicativas nº 14 e 15, respecti-
vamente. Adicionalmente, como mencionado na Nota 15, parcela dos saldos passivos mantidos com partes relaciona-
das e com parceiros nos empreendimentos 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, reno-
vação de posições existentes, financiamento e hedge alternativos. Com base nesses cenários, a Companhia define 
uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado, como detalhado na Nota Explicativa nº 
5.4. Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são (i) crédito imobiliário, o qual está sujeito a variação da taxa re-
ferencial de juros, cujo risco de volatilidade é considerado como baixo pela administração; (ii) empréstimos e financia-
mentos, os quais estão parcialmente sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI) e 
para as quais existe um hedge natural nas aplicações financeiras, minimizando impactos relacionados com os riscos de 
volatilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, o qual está sujeito a variação do INCC e IGP-M, para o qual 
existe um hedge natural no contas a receber de clientes de unidades em construção. Eventualmente, a Companhia 
também pode efetuar operações de swap de taxa de juros, a fim de proteger o risco de taxa de juros decorrente de 
empréstimos e financiamentos sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI). (ii) Risco 
de crédito. O risco de crédito é caracterizado pela inadimplência por parte dos clientes adquirentes de imóveis. Esse 
risco é avaliado como praticamente nulo durante o período de construção em face da garantia real de recuperação dos 
imóveis no caso de inadimplência. (iii) Risco de liquidez. O risco de liquidez é caracterizado pelo risco da Companhia e 
suas controladas não possuírem recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros em decorrên-
cia de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Os níveis de liquidez e as 
projeções de fluxo de caixa da Companhia e suas controladas são revisados constantemente a fim de garantir que, 
quando necessário, a geração de caixa operacional seja complementada com captação prévia de recursos. Na capta-
ção de recursos a Companhia prioriza a contratação de financiamentos autoliquidáveis atrelados aos projetos, que 
permitem um melhor casamento entre os prazos de ativos e passivos. Adicionalmente, a Companhia capta através de 
instrumentos de dívida corporativa para complementar suas necessidades de caixa. A tabela abaixo analisa os passi-
vos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes aos exercícios remanes-
centes nos balanços patrimoniais, abaixo demonstradas, até a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros 
não derivativos estão incluídos na análise se seus vencimentos contratuais forem essenciais para um entendimento 
dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela são os saldos contábeis nas datas, considerando os juros futuros 
até a data de vencimento.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos

Após dois 
anos Total

Menos de 
um ano

Entre um e 
dois anos

Após dois 
anos Total

Financiamento imobiliário 411.533 - - 411.533 402.157 14.725 - 416.882
Empréstimos a pagar 89.738 2.454 25.970 118.162 94.687 2.388 30.897 127.972

501.271 2.454 25.970 529.695 496.844 17.113 30.897 544.854
Contas a pagar de terrenos 41.720 19.308 - 61.028 37.989 24.708 - 62.697
Debentures a pagar 81.101 8.393 18.036 107.530 71.130 - 71.130
Partes relacionadas 28.918 - - 28.918 55.575 - - 55.575

653.010 30.155 44.006 727.171 661.538 41.821 30.897 734.256
A avaliação da Companhia em relação a suas necessidades de liquidez, bem como os planos para equalização de 
suas necessidades de caixa estão descritas na Nota Explicativa nº 1.2. 4.2. Gestão de capital. O objetivo da gestão 
de capital da Companhia é assegurar que se mantenha um rating de crédito forte perante as instituições financeiras 
e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas. A 
Companhia controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para 
manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode efetuar pagamentos de dividendos, retorno de capital aos acionis-
tas, captação de novos empréstimos, emissões de debêntures. A Companhia inclui na estrutura de sua dívida liquida: 
Empréstimos e financiamentos e debêntures a pagar, menos caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras: 

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empréstimos, financiamentos e debêntures a pagar 468.662 453.788 598.970 585.246
Menos: caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras (2.547) (3.564) (27.426) (10.535)
Dívida líquida (b) 466.115 450.224 571.544 574.711
Total do Passivo a descoberto (a) (558.856) (348.505) (652.289) (456.665)
A Companhia não possui metas de grau de alavancagem. 4.3. Estimativa do valor justo. Estima-se que os saldos das 
contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores e por aquisição de imóveis pelo valor contábil, menos 
a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O mesmo pressuposto é válido para os demais passivos 
financeiros. A Companhia aplica CPC 40/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: • Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos man-
tidos para negociação e disponíveis para venda) é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço. Um 
mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa, 
distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação, ou agência reguladora, e aqueles preços representam 
transações de mercado reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. • Nível 2: O valor justo dos 
instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é deter-
minado mediante o uso de técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados 
pelo mercado onde está disponível e confiam o menos possível nas estimativas específicas da Companhia. Se todas 
as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumen-
to estará incluído no Nível 2. Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada em dados adotados pelo 
mercado, o instrumento estaria incluído no Nível 3. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar esses 
instrumentos financeiros incluem: • preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares; e • o valor justo de swaps de taxa de juros é calculado pelo valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo mercado. • Nível 3: Inserções para os ati-
vos ou passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis). Em 
31/12/2021 e 31/12/2020, a Companhia não possui ativos financeiros mensurados pelos níveis 1 e 3, sendo a totalidade 
dos mesmos (mensurados pelo nível 2) de liquidez imediata. A Companhia classificou as aplicações em poupanças 
no montante de R$495 em 31/12/2021 (R$799 em 31/12/2020) como ativos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado no nível 2. 5. Instrumentos financeiros por categoria. Com exceção dos ativos financeiros ao valor justo, os 
demais ativos financeiros são classificados como “Custo amortizado” e os passivos como “Outros passivos financeiros”. 
5.1. Caixa e equivalentes de caixa. O valor de mercado desses ativos não difere significativamente dos valores apre-
sentados nas demonstrações financeiras (Nota Explicativa nº 6). As taxas pactuadas refletem as condições usuais de 
mercado. 5.2. Empréstimos e financiamentos. As condições e os prazos dos empréstimos e financiamentos obtidos 
estão apresentados na Nota Explicativa nº 14. O valor justo desses passivos não difere significativamente dos valores 
apresentados nas demonstrações financeiras. 5.3. Instrumentos financeiros derivativos - “Valor justo contra re-
sultado”. A Companhia não possui contratos de swap em 31/12/2021 e 31/12/2020. 5.4. Análise de sensibilidade. 
Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, que descreve 
os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com cenário mais provável (cenário I) segundo 
avaliação efetuada pela administração, considerando um horizonte de seis meses, quando deverão ser divulgadas as 
próximas informações financeiras contendo tal análise. Adicionalmente, dois outros cenários são demonstrados, nos 
termos determinados pela CVM, por meio da Instrução no 475/08, a fim de apresentar 25% e 50% de deterioração na 
variável de risco considerada, respectivamente (cenários II e III).

Consolidado

Risco Instrumento/operação
Cenário provável (I)

Cenário II Cenário IIIDescrição Efeito
De taxa de juros

Empréstimos - CDI Aumento de 100 pontos-base (bps) (963) (1.204) (1.444)
Empréstimos - TR - (4.025) (5.032) (6.038)
Debêntures - CDI - (823) (1.028) (1.234)

Efeito total líquido (5.811) (7.264) (8.716)
De índices de preço 
(IPCA,IGP-M, INCC)

Contas a Receber Queda de 1% (1.628) (2.035) (2.442)
Contas a pagar- Terrenos - 610 763 915

Efeito total líquido (1.018) (1.272) (1.527)
5.5. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Conta corrente
Conta Garantia (a) 6.868 -

Aplicações financeiras
Conta poupança (b) 495 799

Total 495 799
Ativo circulante 6.868 -
Não circulante 495 799
(a) Montante cedido fiduciariamente ao Banco do Brasil em garantia da operação de empréstimo para construção 
do empreendimento Le Quartier Aguas claras, da empresa LB10 Investimentos imobiliários Ltda. (b) Este montante 
é referente a repasses não disponíveis para utilização das contas poupanças da Caixa Econômica Federal, perten-
centes a SPE Macaé Empreendimentos Imobiliários. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado estão 
apresentados, na demonstração do fluxo de caixa, em “Atividades de investimentos” como parte das variações do 
capital circulante. As variações dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado estão registradas como 
“Receitas financeiras e Despesas financeiras” no resultado (Nota Explicativa nº 32). 5.7. Qualidade do crédito dos 
ativos financeiros. Não existem saldos consolidados em 31/12/2021 e 31/12/2020 dos ativos financeiros lastreados 
por títulos privados. 5.8. Contas vinculadas. Estão representadas por recursos oriundos de financiamentos liberados 
por instituição financeira a promitentes compradores de empreendimentos em construção, os quais são disponibiliza-
dos à medida do progresso físico de execução dos correspondentes empreendimentos.
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6. Caixa e equivalente de caixa
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixas e bancos 2.502 3.488 18.465 9.081
Equivalentes de caixa
  Aplicação em título de 
liquidez imediata 45 76 1.598 655

2.547 3.564 20.063 9.736
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins, 
sendo que a Companhia considera equivalente de caixa uma aplicação fi-
nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa 
e que esteja sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. As apli-
cações financeiras da Companhia estão representadas por Certificados de 
Depósitos Bancários (CDBs) ou operações compromissadas lastreadas em 
CDBs e debêntures de emissão de instituições financeiras de primeira linha, 
e são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas opera-
ções. As aplicações são classificadas como equivalentes de caixa, conforme 
a descrição do CPC 3 (IAS 7). A Companhia tem políticas de investimentos 
financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores 
mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira 
linha, as quais são substancialmente remuneradas com base em percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
7. Contas a receber

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empreendimentos em construção
Receita de unidades vendidas 
em construção - - 391.082 415.079
(-) Receita a apropriar - - (114.035) (98.131)
(=) Receita apropriada - - 277.047 316.948
(+) Adiantamento de clientes - - 24.918 21.680
(-) Recebimentos acumulados - - (214.744) (249.230)
Contas a receber de unidades 
em construção - - 87.221 89.398
Total de empreendimentos 
concluídos e vendidos 20.023 26.455 179.085 191.314
Total a receber de clientes 
imobiliários 20.023 26.455 266.306 280.712
(-) Ajuste a valor presente - - (218) (20)
Prestação de serviços a 
receber 4.440 4.440 6.281 7.916
(-) Provisão para distratos de 
contratos - (449) (76.198) (78.034)
(-) Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa (3.627) (4.297) (39.820) (36.056)
Total de contas a receber, 
líquido 20.836 26.149 156.351 174.518
Circulante 17.896 21.966 137.453 152.912
Não circulante 2.940 4.183 18.898 21.606
As contas a receber estão, substancialmente, atualizadas pela variação do Ín-
dice Nacional da Construção Civil - INCC até a entrega das chaves e, posterior-
mente, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M, acrescido 
de juros de 12% ao ano, apropriados de forma “pro rata temporis” a partir da 
conclusão da construção e entrega da unidade vendida. Dessa forma, o Contas 
a Receber dos empreendimentos concluídos e o contas a receber apropriado 
dos empreendimentos em construção, deduzido do ajuste a valor presente, es-
tão apresentados ao valor justo. O valor da provisão para créditos de realização 
duvidosa é revisado periodicamente. O critério de provisão leva em conta a dife-
rença negativa individual entre o valor de mercado das unidades e o saldo total 
a receber dos clientes inadimplentes. As dívidas condominiais, as dívidas fiscais 
(IPTU) e as taxas de serviços são somadas ao saldo a receber dos respectivos 
clientes inadimplentes para essa apuração. O Contas a Receber individualmen-
te impaired refere-se ao saldo de contas a receber de clientes dos contratos que 

preveem alienação fiduciária do bem negociado, cujo valor de mercado do imó-
vel é maior do que os saldos a receber de clientes vencidos. Consequentemen-
te nenhuma provisão é requerida. O saldo do Contas a receber das unidades 
vendidas e em construção não está totalmente refletido nas demonstrações fi-
nanceiras, uma vez que seu registro é limitado à parcela da receita reconhecida 
contabilmente, líquida dos valores já recebidos. Quanto às informações sobre 
os principais clientes, em função da própria atividade imobiliária residencial com 
foco no segmento econômico, a Companhia não possui individualmente, clien-
tes que representam mais de 10% da receita total consolidada.  Em 31/12/2021 
e de 31/12/2020 os saldos do ativo circulante e não circulante de contas a rece-
ber de clientes estão compostos pelos seguintes vencimentos:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Vencidos
Até 30 dias 56 80 1.016 23.344
31 a 60 dias 73 80 1.469 828
61 a 90 dias 60 179 1.235 706
91 a 180 dias 232 636 2.489 3.946
mais de 180 dias 15.399 19.002 140.252 143.789

15.820 19.977 146.461 172.613
A vencer:
Até 30 dias 138 957 35.777 81.902
31 a 60 dias 136 152 2.399 2.938
61 a 90 dias 101 123 37.184 13.019
91 a 120 dias 100 130 47.863 51.392
121 a 360 dias 788 933 58.537 6.477

1.263 2.295 181.760 155.728
Prestação de serviços 4.440 4.440 6.281 7.916
Adiantamentos de clientes - - 30.278 26.367
Ajuste a valor presente - - (56) (20)
(-) Receita de vendas a 
apropriar - - (111.253) (95.602)
(-) Provisão para distratos 
de contratos - (449) (76.198) (78.034)
(-) Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa (3.627) (4.297) (39.820) (36.056)
Contas a receber - Ativo 
circulante 17.896 21.966 137.453 152.912

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A vencer
entre 1 e 2 anos 784 1.177 5.509 6.941
entre 2 e 3 anos 669 827 7.030 4.963
entre 3 e 4 anos 510 708 2.706 3.719
Após 4 anos 977 1.471 3.815 5.983

2.940 4.183 19.060 21.606
Adiantamento de clientes - - 2.782 2.529
Ajuste a valor presente - - (162) -
(-) Receita de vendas a 
apropriar - - (2.782) (2.529)
Contas a receber - Ativo 
Não circulante 2.940 4.183 18.898 21.606
A Companhia tem como política interna acompanhar mensalmente a carteira 
de recebíveis e buscar realizar os distratos de unidades que estejam inadim-
plentes. Após os distratos, essas unidades são recolocadas à venda ao valor 
de mercado. Essa prática evita uma concentração de distratos no momen-
to da entrega das chaves e o repasse da carteira a instituições financeiras 
cessionárias de crédito. O aumento da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é decorrente da queda no valor recuperável na revenda de unidades 
distratadas por inadimplência. 7.1. Operações de cessão de créditos. Em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia possui saldos de contas a receber 
de clientes transferidos à instituições financeiras, com cláusulas de garantia 
sobre eventuais perdas futuras. Consequentemente, a Companhia continua 
a reconhecer integralmente o valor contábil dessas contas a receber e regis-

trou o montante recebido nessa transferência como cessão de créditos (Nota 
Explicativa nº 14). Em 31/12/2021, o valor contábil do respectivo passivo no 
consolidado é de R$18.323 (31/12/2020 - R$19.391). 8. Imóveis a comer-
cializar. São representados por imóveis a serem vendidos e terrenos para 
futuras incorporações, assim distribuídos:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Adiantamentos para 
compra de terrenos 3.500 3.236 8.561 8.072
Terrenos 16.878 16.878 116.980 116.457
Imóveis concluídos 16.576 18.295 350.285 399.779
Imóveis em construção - 6.547 349.086 335.372
Provisão para distratos (a) - 365 106.912 114.443
Provisão para reavaliação 
de estoques (920) (907) (225.519) (216.997)
Encargos financeiros (b) 298 717 208.692 216.457

36.332 45.131 914.997 973.583
Circulante 15.953 25.017 789.457 849.054
Não circulante 20.379 20.114 125.540 124.529
(a) Refere-se a provisão para estoques a receber pela Companhia por distra-
tos a serem efetivados. (b) A movimentação dos encargos financeiros incor-
ridos, originários de operações de financiamento bancário e apropriados ao 
custo durante o período de construção, pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Saldo nos estoques no 
início do exercício 717 354 216.457 221.465
Encargos financeiros 
incorridos no período - - - -
(Apropriação)/ Reversão 
dos encargos financeiros 
como custo de vendas (419) 363 (7.765) (5.008)
Saldo nos estoques no fim 
do exercício 298 717 208.692 216.457
Os encargos financeiros incorridos no exercício não incluem encargos finan-
ceiros sobre as contas a pagar de terrenos, limitando-se aos empréstimos 
obtidos com esta destinação específica e financiamento imobiliário. Os en-
cargos financeiros, durante a fase de construção, sobre as contas a pagar 
de terrenos são capitalizados nos estoques. O valor contábil de um empre-
endimento é transferido para rubrica “Imóvel em construção” no momento em 
que o empreendimento é lançado. A parcela classificada no realizável a longo 
prazo corresponde a terrenos de empreendimentos previstos para serem lan-
çados em período superior a 12 meses. O saldo de imóveis a comercializar 
dados em garantia estão mencionados na Nota Explicativa nº 14.
9. Outros ativos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Adiantamentos a 
fornecedores (a) 8.118 7.712 15.385 17.125
Valores diversos a receber (b) 1.355 1.299 14.617 13.858
Adiantamentos diversos (c) 2.408 5.411 10.795 18.430
Despesas antecipadas c/ 
comissão sobre vendas - 3.078 6.174 8.276
Valores reembolsáveis de 
clientes - - 2.053 2.053

11.881 17.500 49.024 59.742
(a) Saldo composto principalmente por antecipações efetuadas por SPEs 
com obras ainda não concluídas, concedidos à fornecedores de serviços e 
de materiais, e que em função da fase em que devem ser executados ainda 
não foram terminados devido a paralização das obras. (b) Saldo composto 
principalmente por transações de vendas de ativos e por contas a receber de 
compras de recebíveis de empresas coligadas.(c) Saldo composto por ações 
de bloqueios bancários e pagamentos antecipados referentes a estudos de 
terrenos e gastos com obras ainda não lançadas.

Investimentos
(i) Participações Societárias – Diretas: Controladora Consolidado

Participação - % Ativo Passivo
Patrimônio Líquido + 

AFAC
Lucro (Prejuízo) do 
Período/ Exercício Investimento

Equivalência 
Patrimonial Investimento

Equivalência 
Patrimonial

Investidas Diretas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Frank Empreendimentos Imobiliários e 
Participações Ltda. 99,99% 99,99% 84.233 15.356 68.878 72.937 (4.060) 6.758 68.878 72.937 (4.060) 6.758 - - - -
JFE 16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 56.378 3.544 52.834 54.116 (1.283) 789 52.834 54.116 (1.283) 789 - - - -
LB12 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 53.197 34.784 18.413 43.122 (24.709) (1.705) 18.413 43.122 (24.709) (1.705) - - - -
JFE 68 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 63.725 22.942 40.783 41.202 (419) (559) 40.783 41.202 (419) (559) - - - -
JFE 35 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 66.812 41.208 25.604 31.411 (5.807) (10.033) 25.604 31.411 (5.807) (10.033) - - - -
SPE Ceilandia BSB Emp. Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 57.717 25.098 32.620 33.051 (431) (35) 32.620 33.051 (431) (35) - - - -
Alfa Port Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 42.789 11.809 30.980 29.577 1.403 1.257 30.980 29.577 1.403 1.257 - - - -
CNR Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 36.103 9.445 26.658 25.530 1.128 2.707 26.658 25.530 1.128 2.707 - - - -
JFE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 25.933 6.463 19.470 20.338 (868) 128 19.470 20.338 (868) 128 - - - -
JFE 5 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 19.021 1.455 17.566 17.823 (257) 222 17.566 17.823 (257) 222 - - - -
JFE 31 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 7.892 755 7.137 6.867 270 148 7.137 6.867 270 148 - - - -
JFE 37 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 20.005 58 19.964 19.897 67 - 13.975 13.928 47 - - - - -
JFE 74 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 15.882 3.212 12.670 12.672 (2) (6) 12.670 12.672 (2) (6) - - - -
JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 25.466 13.477 11.988 14.190 (2.202) 2.026 11.988 14.190 (2.202) 2.026 - - - -
JFE 7 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 19.155 8.767 10.387 11.384 (997) (220) 10.387 11.384 (997) (220) - - - -
JFE 55 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 17.201 5.471 11.730 11.806 (77) 842 11.730 11.806 (77) 842 - - - -
JFE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 17.230 8.253 8.977 9.061 (84) (305) 8.977 9.061 (84) (305) - - - -
Pelicano Empreendimentos imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 9.070 800 8.270 8.535 (264) 274 8.270 8.535 (264) 274 - - - -
JFE 60 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 29.138 22.617 6.521 7.716 (1.195) (100) 6.521 7.716 (1.195) (100) - - - -
JFE 67 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 18.737 14.194 4.544 6.726 (2.183) (436) 4.544 6.726 (2.183) (436) - - - -
JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 61.519 59.248 2.271 3.006 (735) (2.182) 2.271 3.006 (735) (2.182) - - - -
JFE 50 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 28.794 27.324 1.470 4.124 (2.814) (258) 1.470 4.124 (2.814) (258) - - - -
MNR 6 Empreendimentos S/A 30,00% 30,00% 16.739 850 15.889 18.078 (2.190) (5.978) 2.481 3.138 (657) (1.793) 2.481 3.138 (657) (1.793)
JFE 45 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 83.528 87.258 - 6.018 - (5.965) - 6.018 - (5.965) - - - -
JFE 73 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 31.137 31.256 - 129 - (1.774) - 129 - (1.774) - - - -
Juros atribuidos aos estoques das investidas - - - - - - 208.394 215.741 (7.347) (5.371) - - - -
Outros (17 empresas) 64.863 25.013 39.850 43.538 (3.516) (2.809) 26.910 28.336 (1.253) (1.148) - - - -
Outros movimentos pela compra/venda de 
participação / Minoritários - - - - - - - - (7.346) (6.416) - - (7.641) (5.314)
Total Investimentos e da (Perda) líquida de 
equivalência Patrimonial 495.474 552.854 (51.225) (17.214) 671.531 732.484 (62.142) (23.155) 2.481 3.138 (8.298) (7.107)
(ii) Participações Societárias – Passivo a descoberto: Controladora Consolidado

Participação - % Ativo Passivo
Passivo a descoberto 

+ AFAC
Lucro (Prejuízo) do 
Período/ Exercício Passivo a descoberto

Equivalência  
Patrimonial Investimento

Equivalência  
Patrimonial

Passsivo a descoberto 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
João Fortes Construtora Ltda 99,99% 99,99% 249.363 294.783 (38.992) (16.533) (19.834) (16.080) (38.992) (16.533) (19.834) (16.080) (3.580) (3.225) (292) (189)
JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 24.231 206.778 (182.547) (170.154) (12.394) (11.173) (182.547) (170.154) (12.394) (11.173) - - - -
Macaé Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda 40,00% 40,00% 108.791 268.855 (156.785) (153.522) (6.786) (1.299) (62.714) (61.409) (2.714) (519) - - - -
JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda 70,00% 70,00% 64.883 122.422 (57.539) (62.019) (5.810) (3.630) (57.539) (43.413) (5.810) (2.541) - - - -
JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 11.177 42.035 (30.858) (28.836) (2.021) (3.027) (30.858) (28.836) (2.021) (3.027) - - - -
Costabella Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 12.972 47.320 (34.348) (32.633) (1.715) (10.824) (34.348) (32.633) (1.715) (10.824) - - - -
LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 61.432 89.950 (28.518) (30.218) 1.701 (8.526) (28.518) (30.218) 1.701 (8.526) - - - -
JFE 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 15.994 31.655 (15.661) (13.577) (2.084) (506) (15.661) (13.577) (2.084) (506) - - - -
JFE 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,99% 99,99% 63.882 88.983 (25.100) (12.819) (12.702) (4.705) (25.100) (12.819) (12.702) (4.705) - - - -
JFE 71 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 13 8.336 (8.324) (8.324) - (404) (8.324) (8.324) - (404) - - - -
SPE Américas Projeto 02 Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. 99,99% 70,00% 8.975 21.580 (12.605) (9.556) (3.049) 1.787 (12.605) (9.556) (3.049) 1.787 - - - -
JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 9.658 21.024 (11.366) (7.983) (3.708) (1.196) (11.366) (7.983) (3.708) (1.196) - - - -
JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 869 8.100 (7.231) (6.400) (832) 314 (7.231) (6.400) (832) 314 - - - -
JFE 49 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 74.182 95.382 (21.200) (5.773) (15.427) (2.673) (21.200) (5.773) (15.427) (2.673) - - - -
JFE 53 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 35.221 42.860 (7.639) (4.600) (3.361) (809) (7.639) (4.600) (3.361) (809) - - - -
JFE 43 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 4.786 8.133 (3.348) (2.959) (389) (289) (3.348) (2.959) (389) (289) - - - -
JFE 12 Empreendimentos Imobiliários Ltda 80,00% 80,00% 4.172 11.963 (6.687) (6.493) (193) 17 (5.349) (5.195) (155) 14 - - - -
Inpar Soc. Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 3.391 9.057 (5.666) (4.889) (1.008) (57) (5.666) (4.889) (1.008) (57) - - - -
Contemporanium Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda. 13,52% 13,52% 29.290 64.633 (35.342) (34.130) (1.212) (1.732) (4.749) (4.585) (164) (234) - - - -
JFE 45 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 83.528 87.258 (3.730) - (10.229) - (3.730) - (10.229) - - - - -
JFE 73 Empreendimentos Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 31.137 31.256 (120) - (249) - (120) - (249) - - - - -
Outros (8 empresas) 19.189 40.140 (21.341) (21.961) 451 729 (9.550) (10.174) 455 1.324 - - - -
Mútuos a receber de controladas - - - - - - 172.064 140.200 - - - - - -
Total do Passivo a Descoberto Líquido (714.947) (633.379) (100.851) (64.083) (405.090) (339.830) (95.689) (60.124) (3.580) (3.225) (292) (189)
Total da (Perda) Líquida de Equivalência 
Patrimonial (Soma Total das páginas 48 e 49) (157.833) (83.279) (8.590) (7.296)
(iii) Participações Societárias – Indiretas: Controladora Consolidado

Participação - % Ativo Passivo

Patrimônio 
Líquido/ (Passivo a 
descoberto) + AFAC

Lucro (Prejuízo) do 
Período/ Exercício Investimento

Equivalência 
Patrimonial Investimento

Equivalência 
Patrimonial

Investidas Indiretas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IPP Ile Saint Louis Empr. Imobiliario Ltda 99,99% 99,99% 2.000 3.059 (1.059) (1.042) (16) (24) (1.059) (1.042) (16) (24) - - - -
IPP Residencial Kandinsky Empr. Imobiliários Ltda 99,99% 99,99% 1.372 164 1.208 1.066 142 60 1.208 1.066 142 60 - - - -
SPE Cinco de Julho Incorporações S/A 76,57% 76,57% 3.385 1.631 1.755 1.765 (10) (89) 1.343 1.351 (8) (68) - - - -
Contemporanium Empreendimento Imobiliário 
SPE Ltda. 86,48% 85,73% 29.290 64.633 (35.342) (34.130) (1.212) (1.732) (30.563) (29.514) (1.048) (1.498) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 3 Ltda. 99,99% 99,99% 29.511 14.951 14.560 14.671 (111) (8) 14.559 14.670 (111) (8) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 5 Ltda. 99,99% 99,99% 18.002 7.990 10.012 10.359 (347) (591) 10.011 10.358 (347) (591) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 6 Ltda. 83,21% 83,21% 10.215 24.388 (14.173) (14.168) (5) (718) (11.793) (11.789) (4) (598) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda. 99,99% 99,99% 38.408 11.017 27.391 29.536 (2.145) 355 27.388 29.533 (2.145) 355 - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda. 99,99% 99,99% 6.839 10.589 (3.750) (3.805) 56 (804) (3.749) (3.805) 56 (804) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda. 97,27% 97,27% 24.314 12.393 11.921 14.240 (2.318) (1.641) 11.596 13.851 (2.255) (1.596) - - - -
Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda. 99,99% 99,99% 7.812 20.028 (12.217) (12.031) (186) (815) (12.216) (12.030) (186) (815) - - - -
Andorinha Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 7.655 1.956 5.699 5.149 549 555 5.698 5.149 549 555 - - - -
Arara Empreendimentos Imobiliarios Ltda 99,99% 99,99% 640 594 46 63 (16) 13 46 62 (16) 13 - - - -
Charitas Empreendimentos Imobiliarios Ltda. 99,99% 99,99% 72.222 11.199 61.023 62.044 (1.021) 1.528 61.017 62.038 (1.021) 1.528 - - - -
Lake Garden Empreendimentos Imobiliários 
SPE Ltda 50,00% 50,00% 983 1.304 (321) (1.187) (564) 28 (140) 130 (282) 14 (140) 130 (282) 14
Papagaio João Pessoa Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 50,00% 50,00% 220 1.322 (1.102) (1.476) 634 (108) (467) (708) 317 (54) (467) (709) 317 (54)
Cyrela Piemtonte Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 25,00% 25,00% 3.170 5.996 (2.826) (921) (1.308) (597) (2.973) (2.646) (327) (149) (2.973) (2.646) (327) (149)
Total do Investimento 62.825 70.133 (7.878) (4.588) 69.906 76.674 (6.702) (3.680) (3.580) (3.225) (292) (189)
(iv) Movimentação dos Investimentos Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 755.384 4.931

Aumento de investimentos 3.601 2.278
Perda na Equivalência patrimonial (83.279) (7.296)
Provisão para passivo a descoberto 62.149 3.225
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados (5.371) -

Saldo em 31 de dezembro de 2020 732.484 3.138
Aumento de investimentos 7.102 7.578
Perda na Equivalência patrimonial (157.833) (8.590)
Provisão para passivo a descoberto 97.125 355
Ajustes OCPC01 - Juros Capitalizados (7.347) -

Saldo em 31 de dezembro de 2021 671.531 2.481

11 Propriedade para investimento. A Companhia mantém contrato de 
aluguel atípico, do tipo “built-to-suit”, de 41 anos de prazo, com a Cenco-
sud Brasil Comercial S.A., que se refere a construção de loja em terreno 
previamente determinado, com características específicas para locação. 
Com base nesse contrato de aluguel, a Companhia lavrou Instrumento 
Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças junto à RB 
Capital Companhia de Securitização em 27 de julho de 2018 onde foram 
cedidos os créditos de 156 meses no valor nominal de R$36.008, sendo 
feito a cessão com taxa de desconto de 9,43045 % a.a. e o pagamento 
de R$1.496 de despesas para a realização da operação. A operação foi 
liquidada em 2 etapas, sendo a primeira liquidação realizada no dia 08 
de agosto de 2018 no valor de R$15.299 e o valor residual da cessão 
R$4.201 foi liberado para a Companhia, quando as garantias foram re-
gistradas. A Companhia deu o próprio imóvel como garantia, no caso de 

inadimplemento da Cencosud, imóvel avaliado em R$36.008. Devido a 
isso, a cessão está classificada na conta de “Empréstimos e Financia-
mento” (Nota Explicativa nº 14), e está registrada pelo valor líquido rece-
bido de R$17.328 em 31/12/2021 (R$18.270 em 31/12/2020). A receita 
decorrente do aluguel e os respectivos custos da operação, sendo estes 
correspondentes a amortização da dívida, são mensalmente apropriados 
de acordo com o prazo das parcelas cedidas. O valor registrado na rubrica 
de propriedade para investimento de coligada, no montante de R$16.545 
(31/12/2020 - R$ 17.004), corresponde a fração do custo de construção da 
unidade relacionada ao contrato de aluguel, líquido da depreciação acu-
mulada. 12 Imobilizado. O ativo imobilizado é composto, principalmente, 
dos bens utilizados nas instalações da Companhia (móveis, utensílios e 
computadores, dentre outros). Está contabilizado pelo custo de aquisição 
deduzido da depreciação.
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Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Taxa anual 
de depre-

ciação Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada

Imobi-
lizado 

líquido
Imobiliza-
do líquido

Computadores e Periféricos 20% 1.764 (1.718) 46 26
Instalações 3% 1.955 (1.336) 619 1.305
Máquinas e Equipamentos 10% 296 (292) 4 -
Móveis e Utensílios 10% 1.969 (1.724) 245 153
Estande e apartamento 
decorado (a) 2.544 (2.544) - 349

8.528 (7.614) 914 1.833
Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Taxa anual 
de depre-

ciação Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada

Imobi-
lizado 

líquido
Imobiliza-
do líquido

Computadores e Periféricos 20% 1.786 (1.739) 47 27
Instalações 3% 3.885 (2.444) 1.441 2.264
Máquinas e Equipamentos 10% 438 (402) 36 49
Móveis e Utensílios 10% 2.391 (2.145) 246 198
Estande e apartamento 
decorado (a) 4.632 (4.056) 576 925

13.132 (10.786) 2.346 3.463
(a) Os gastos com a construção dos estandes de venda e do apartamento 
modelo são capitalizados apenas quando a expectativa de vida útil-econômi-
ca for superior a um ano e depreciados de acordo com o prazo de vida útil-
-econômica, que varia de acordo com cada empreendimento, e são baixados 
por ocasião do término da comercialização ou demolição. 13 Intangível. O 
intangível da controladora é composto, principalmente, das licenças de sof-
twares e está contabilizado pelo custo de aquisição deduzido de amortização.

Controladora Consolidado

Softwares

Projetos de 
empreendi-

mentos Softwares Total
Em 31 de dezembro de 2019 328 21.144 336 21.480
Amortização (98) - (98) (98)
Aquisições 214 - 214 214
Em 31 de dezembro de 2020 444 21.144 452 21.596
Amortização (99) (3.851) (101) (3.952)
Aquisições 152 - 152 152
Em 31 de dezembro de 2021 497 17.293 503 17.796
O consolidado é composto, principalmente, pelo valor justo dos projetos ad-
quiridos quando da aquisição da Incorporadora Pinheiro Pereira (atual João 
Fortes Construtora Ltda.) em 26/01/2011. Os projetos de empreendimento 
são decorrentes da aquisição da IPP (R$59.408), de aquisições em etapas da 
SPE 5 de Julho (R$3.046) e da SPE Contemporanium (R$463). Os projetos 
têm vida útil definida e estão sendo amortizados de forma linear de acordo 
com período de construção. Entretanto, destaca-se que em 31/12/2021, há 
dois projetos de empreendimentos imobiliários totalizando o valor bruto de 
R$17.293, cujos custos intangíveis ainda não estão sendo amortizados, pois 
eles ainda não foram iniciados, devendo ser lançados futuramente.
14 Empréstimos e financiamentos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Em moeda nacional
Capital de giro 87.735 91.617 87.735 91.617
Cessão de recebíveis 705 673 18.323 19.391
Crédito imobiliário 48.404 48.404 411.094 411.144

136.844 140.694 517.152 522.152
Passivo circulante 136.294 136.470 500.712 491.148
Não circulante 550 4.224 16.440 31.004

Modalidade de empréstimos no passivo circulante:
Passivo Circulante por 
operação

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Em moeda nacional
Capital de giro 87.735 91.617 87.735 91.617
Cessão de recebíveis 155 110 1.883 1.620
Crédito imobiliário 48.404 44.743 411.094 397.911

136.294 136.470 500.712 491.148
Os financiamentos imobiliários e de capital de giro estão garantidos por hipo-
tecas e recebíveis dos respectivos imóveis. Os valores dos recebíveis estão 
demonstrados pelo valor faturado e não contemplam os ajustes do POC.
Segue abaixo o quadro de garantia de empréstimos:

Consolidado
Garantia dos empréstimos 31/12/2021 31/12/2020
Estoques 10.800 12.376
Contas a receber 131.448 124.290
Equivalentes de caixa/ Aplicações financeiras 7.478 1.029

149.726 137.695
Os montantes em aberto de longo prazo têm a seguinte composição, por ano 
de vencimento:

Controladora Consolidado
Períodos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
entre 1 e 2 anos 169 3.793 2.053 15.212
entre 2 e 3 anos 169 133 2.053 1.978
entre 3 e 4 anos 169 133 1.902 1.815
de 4 em diante 43 165 10.432 11.999

550 4.224 16.440 31.004
Os principais dados sobre os empréstimos e financiamentos:

31/12/2021
Empréstimos, financia-
mentos e cessão em reais

Controla-
dora

Consoli-
dado

Taxa média Vencimento
148,92% do CDI Dez/2021 53.821 53.821
CDI +6,13% a.a. Dez/2021 33.914 33.914
IGP-M + 12% juros a.a. entre dez/2021 a fev/2028 705 995
10,02% a.a. entre dez/2021 a jul/2031 - 17.328

88.440 106.058
Financiamentos Imobiliários
Taxa Vencimento
CDI+4,80% a.a. Dez/2021 - 8.560
TR + 11,28% a.a. entre dez/2021 a mai/2022 48.404 402.534

48.404 411.094
A Companhia possui contratos de empréstimos, com Covenants normalmen-
te aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de 
índices econômico-financeiros, geração de caixa e de outros itens. Os Cove-
nants são calculados com base nos indicadores abaixo, determinados com 
base nas demonstrações financeiras da Companhia e em Rating independen-
te da Fitch, sendo todos computados para a data base de 31 de dezembro de 
2021: • Índices de EBIT ajustado (Earning Before Interest  and Taxes). • Ín-
dices para Níveis máximos de endividamento. • Índices para Níveis mínimos 
de liquidez. • Rating independente da Fitch. Destaca-se que em 31/12/2021 
a Companhia possuía 10 contratos com o Bancos Credit Suisse e 1 contrato 
com o Banco do Brasil, os quais os Covenants foram quebrados. Eventuais 
penalidades reclamadas pelo não pagamento a esses credores estão devida-
mente provisionados nessa data. A Companhia segue a orientação da regra 
contábil definida no CPC 26 (R1) e mantém no passivo circulante, os saldos 
das operações afetadas pelo Covenant.

15 Debêntures a pagar
Data da emissão Emissões Principal R$ Remuneração anual Vencimento final Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
16/05/2013 3ª Emissão - 3ª serie 50.129 CDI + Juros 0,055 a.a 30/11/2021 63.094 63.094 63.094 63.094
15/08/2015 4ª Emissão 150.000 Variável (a) 17/05/2021 150.000 150.000 - -
15/08/2015 5ª Emissão 100.000 Variável (a) 16/05/2022 100.000 100.000 - -
28/05/2021 7ª Emissão 40.000 CDI + 19,42% a.a 10/01/2024 19.181 - 19.181

332.275 313.094 82.275 63.094
Custo da transação a apropriar (-) (457) - (457) -

331.818 313.094 81.818 63.094
Passivo circulante 315.117 213.094 65.117 63.094

Passivo não circulante 16.701 100.000 16.701 -
(a) O valor de Remuneração por Debêntures corresponde a um percentual so-
bre o resultado consolidado da Companhia, considerando, de maneira agrega-
da, os períodos de Apuração de 2016 a 2021. Caso o resultado seja negativo, 
não haverá remuneração e/ou perda do principal. As debêntures acima listadas 
não apresentam nenhum tipo de cláusula de covenants. Todos os credores 
referentes a 4ª e 5ª emissão são empresas controladas do grupo, portanto, 
representam uma transação com partes relacionadas conforme mencionado 
na Nota 16. As debêntures serão amortizadas conforme prazos apresentados:

Amortizações
Períodos de vencimentos 
devidos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Até 1 ano 315.166 213.094 65.166 63.094
Acima de 1 ano 17.109 100.000 17.109 -

332.275 313.094 82.275 63.094
Custo da transação a 
apropriar (-) (457) - (457) -

331.818 313.094 81.818 63.094
18 Partes relacionadas. A Companhia, os acionistas controladores e as con-
troladas e controladas em conjunto realizam operações comerciais e finan-
ceiras entre si, a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições 
consideradas pela Administração como usualmente praticadas no mercado de 
incorporação imobiliária. Os saldos de partes relacionadas foram eliminados 
integralmente na consolidação. As contas a receber de partes relacionadas 
no consolidado estão garantidas pela participação dessas pessoas físicas e 
jurídicas em empreendimentos da Companhia. Esses saldos incluem encargos 
financeiros atualizados pelo CDI, sem previsão de liquidação. Em 11/12/2015, 
o Conselho de Administração deliberou sobre a 4ª emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, objeto de coloca-
ção privada, no valor nominal total de R$150.000. Em 31/12/2016 as Partes 
Relacionadas haviam adquirido o valor total de emissão de R$150.000. Em 
11/03/2016, o Conselho de Administração deliberou sobre a 5ª emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, objeto 
de colocação privada, no valor nominal total de R$100.000. Em 31/12/2016 as 
Partes Relacionadas haviam adquirido R$90.000. Durante o decorrer do exer-
cício de 2020, as Partes relacionadas adquiriram o restante das debêntures 
emitidas no valor de R$10.000, totalizando a cifra de R$100.000. 

ATIVO
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Mútuos com Controladas 257.574 282.822 - -
Cartas de Crédito com 
Controladas 10.557 11.286 - -
Demais Partes relacionadas 
não consolidadas (a) 20.896 68.751 20.896 68.751
Outras partes Relacionadas (b) - - - 187
(-) Provisão para perda 
estimada de créditos (19.656) (68.751) (19.656) (68.751)
Dividendos a receber 7.064 7.188 - -
Dividendos antecipados - - 991 991
Total valores a receber de 
partes relacionadas 276.435 301.296 2.231 1.178
Ativo circulante 1.240 - 1.240 187
Ativo não circulante 275.195 301.296 991 991

PASSIVO
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Mútuos com Controladas 402.655 383.042 - -
Demais Partes relacionadas 
não consolidadas (a) 45.811 46.261 45.826 46.261
Mútuo com Acionistas 54.733 54.733 59.865 59.865
Dividendos a pagar 530 530 530 530
Dividendos antecipados 4.511 4.511 - -
Total de valores a pagar de 
partes relacionadas 508.240 489.077 106.221 106.656
Passivo circulante 101.074 101.524 106.221 106.656
Passivo não circulante 407.166 387.553 - -
Os mútuos entre Companhias do grupo são remunerados com base no IGPM.

ATIVO
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
(a) Demais partes relaciona-
das não consolidadas
Gelub Investimentos Imobiliá-
rios Ltda. 20.896 68.751 20.896 68.751

20.896 68.751 20.896 68.751
(b) Outras Partes Relacionadas
Performance - - - 187

- - - 187
PASSIVO

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

(a) Demais partes relaciona-
das não consolidadas
BFC Administradora de Bens S/A 44.053 44.053 44.053 44.053
MNR 6 Empreendimentos 
Imobiliários S/A 1.758 2.208 1.758 2.208
Santa Vitoria Emp. Imobiliá-
rios Ltda. - - 15 -

45.811 46.261 45.826 46.261
16.1 Remuneração dos administradores do exercício

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Honorários do Conselho (194) (288) (651) (288)
Honorários da Administração (180) (240) (900) (1.245)

(374) (528) (1.551) (1.533)
Os bônus dos administradores são definidos e devidamente registrados quan-
do da aprovação das demonstrações financeiras na Assembleia Geral de Acio-
nistas. 16.2 Benefícios a empregados. Desde 2010 a Companhia manteve 
planos de previdência privada de contribuição definida para seus empregados 
efetuando contribuições mensais com base na folha de pagamento aos fun-

dos oficiais de aposentadoria e de previdência social, as quais foram lançadas 
em despesas pelo regime de competência. Aderindo ao plano e realizando a 
Contribuição Participante, a João Fortes efetuou a Contribuição Empresa até 
dezembro de 2017, que é equivalente a 100% (cem por cento) da contribuição 
Participante. Em caso de RESGATE TOTAL do saldo formado pela Contribui-
ção Básica Participante, o Participante perderá integralmente o saldo formado 
pela Contribuição Mensal Empresa e terá seu plano cancelado. Em caso de 
RESGATE PARCIAL do saldo formado pela Contribuição Mensal Participante, 
o Participante perderá a mesma proporção do saldo formado pela Contribuição 
Mensal Empresa e continuará normalmente no plano.
17 Contas a pagar por aquisição de imóveis
17.1. Terrenos para futuras incorporações

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Em unidades (permuta) 35.125 35.148 87.659 83.755
Em moeda corrente 14.053 19.052 8.494 14.089

49.178 54.200 96.153 97.844
Passivo circulante 49.178 54.200 76.845 73.136
Passivo não circulante - - 19.308 24.708
Valores a pagar por ano de vencimento:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Em moeda (R$)
até 1 ano 14.053 19.052 8.494 14.089
Em unidades (permuta) 35.125 35.148 68.351 59.047
Passivo circulante 49.178 54.200 76.845 73.136
Em unidades (permuta) - - 19.308 24.708
Passivo não circulante - - 19.308 24.708
18 Adiantamento de clientes. Para as vendas de unidades não concluídas, 
a receita é reconhecida de acordo com o percentual de avanço físico-finan-
ceiro da obra durante todo o período de construção em conformidade com a 
orientação OCPC-04. Os recebimentos ocorridos antes do cronograma físico-
-financeiro por esta norma são registrados como adiantamentos de clientes.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Clientes de Incorporação imobiliária 22.137 19.151
Permuta por terrenos 139.161 139.161
Permuta por terrenos apropriada (136.379) (136.632)
Permuta por terrenos a apropriar 2.782 2.529

24.919 21.680
Passivo circulante 22.137 19.151
Passivo não circulante 2.782 2.529
19 Tributos e contribuições sociais diferidos. O imposto de renda, a contri-
buição social, o RET, o PIS e a COFINS diferidos, são registrados para refletir 
os efeitos fiscais decorrente de diferenças temporárias entre a base fiscal, que 
basicamente determina o momento do recolhimento, conforme o recebimento 
(Instrução Normativa SRF nº 84/79) e a efetiva apropriação do lucro imobiliário, 
em conformidade com a Resolução nº 963/03 do Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) e Deliberação CVM 561/08 (CPC-O-01). 19.1. Imposto de renda 
e contribuição social diferidos. A tributação da diferença entre o lucro auferido 
pelo regime de caixa e aquele apurado de acordo com o regime de competên-
cia, ocorre no prazo de recebimento das vendas realizadas e a conclusão das 
obras correspondentes. Os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas 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 não 
constitui impostos diferidos ativos por conta da inexistência de projeção de lu-
cros tributáveis. Cabe mencionar que todas as controladas da Companhia apre-
sentam passivos fiscais diferidos líquidos dos ativos fiscais diferidos. O imposto 
de renda e a contribuição social foram calculados à alíquota de 25% e 9%, res-
pectivamente. Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos: 

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Prejuízos fiscais de IRPJ 14.771 15.657 14.771 15.657
Bases negativas de CSLL 5.318 5.637 5.318 5.637
Diferenças temporárias:

Contingências 6.963 6.567 39.827 38.918
Provisão para perdas  

     em Investimentos 777 777 777 777
Provisão para perdas  

     de estoques 313 309 76.677 73.779
Provisão para garantia  

     de obras - - 1.020 1.546
Ativo 28.142 28.947 138.390 136.314

Lucro líquido diferido de 
incorporação de imóveis 3.906 3.983 127.989 125.913

Despesas diferidas (a) 71.111 74.642 71.111 74.642
Passivo 75.017 78.625 199.100 200.555
Imposto diferido líquido (46.875) (49.678) (60.710) (64.241)

Ativo Diferido PERT - - 127 290
Saldo Diferido Líquido (46.875) (49.678) (60.583) (63.951)
(a) As despesas diferidas são compostas por comissões de vendas, juros 
atribuídos aos estoques das investidas e despesas de empréstimos na con-
troladora. 19.2. Reconciliação da despesa do imposto de renda e da con-
tribuição social do exercício. O imposto de renda e a contribuição social 
estão conciliados com a alíquota de imposto nominal calculado, conforme 
demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo antes do imposto 
de renda e da contribuição 
social do exercício (191.682) (169.959) (191.695) (156.372)
Alíquota nominal combinada 
do imposto de renda e da 
contribuição social 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição 
social às alíquotas da legislação (65.172) (57.786) (65.176) (53.166)
Ajustes para cálculo pela 
alíquota efetiva

Perda nas participações 
societárias 53.663 28.315 2.920 2.481
Efeito líquido de adições, 
exclusões e de compensação 
de prejuízos fiscais (a) 14.273 30.773 60.712 36.114
Perda (Recuperação) de ativo 
fiscal 1.204 558 1.204 558
Diferença de encargo de 
imposto de renda e de contri-
buição social de sociedades 
controladas calculados pelo 
lucro presumido e regime 
especial de tributação (RET) à 
alíquota e bases diferenciadas (1.204) (558) (1.204) (558)
Imposto de renda e contri-
buição social do exercício 2.764 1.302 (1.544) (14.571)
Parcela corrente (39) - (2.959) (14.660)
Parcela diferida 2.803 1.302 1.415 89

2.764 1.302 (1.544) (14.571)
(a) Compreende provisão para contingências e provisão para distratos dife-
ridos. 20 Demais tributos e contribuições a pagar. A composição dos de-
mais tributos e contribuições pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Regime Especial de 
tributação a pagar - - 18.356 22.404
PIS a pagar 739 730 1.364 2.561
COFINS a pagar 4.323 4.590 7.361 13.352
IPTU a pagar 3.157 3.270 9.760 10.509
ISS a recolher 910 934 3.138 3.027
INSS a recolher 223 251 3.380 3.265
IRRF a recolher 436 396 2.991 5.694
Encargos financeiros - - - 136
Outros 2.368 3.359 10.966 6.107

12.156 13.530 57.316 67.055
21 Provisão para contingências. Esta pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Cíveis 12.594 10.361 103.116 104.527
Trabalhistas 7.136 8.955 7.849 9.774
Tributárias 750 - 6.174 164

20.480 19.316 117.139 114.465
Depósitos judiciais ativos - - 2.163 2.163
Os processos cíveis nos quais a Companhia e as sociedades controladas fi-
guram no polo passivo estão relacionados, à revisão de cláusula contratual de 
reajustamento e juros sobre parcelas em cobrança, atraso de obra, rescisões, 
dentre outros. A Companhia depositou judicialmente, dadas as demandas 
processuais, valores para fazer face às contingências cíveis e trabalhistas. 
Em 31/12/2021, conforme avaliação da Administração, e de seus consultores 
jurídicos, as contingências com expectativa de perda possível, em razão da 
matéria fática envolvida e das contestações apresentadas nos referidos pro-
cessos, pode assim ser demonstrada:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Cíveis 8.460 11.722 33.348 70.582
Trabalhistas 8.492 11.372 16.850 17.740
Tributárias 19.411 17.984 21.977 18.929

36.363 41.078 72.175 107.251
22 Provisão para garantias de obras. Alocada na João fortes Construtora, 
por ser ela a executora da construção na maioria dos empreendimentos. No 
caso de empresa subcontratadas para execução dos serviços (responsabi-
lidade e custos), os montantes não são significativos, e dessa forma, vêm 
sendo reconhecidos quando efetivamente incorridos.

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Garantia de obras 2.999 4.547
Passivo circulante 1.359 1.695
Passivo não circulante 1.640 2.852
Como parte de acordo de saída da Companhia, os ex-controladores da Incorpora-
dora Pinheiro Pereira S.A. (atual João Fortes Niterói) deram em garantia à Com-
panhia nove apartamentos no valor de R$ 4.811 para cobrir eventuais despesas 
de indenizações com os adquirentes do empreendimento Contemporanium, refe-
rente aos imóveis comercializados até 14 de outubro de 2011. Caso a Companhia 
incorra em alguma dívida proveniente do empreendimento Contemporanium, os 
ex-controladores possuem a opção de liquidar a sua dívida perante a Companhia 
em dinheiro ou tais imóveis dados em garantia serão por ela utilizados, até o 
limite da dívida. 23 Provisão para rescisões a pagar. Em 31/12/2021, os sal-
dos individuais e consolidados compreendem R$7.811 e R$221.362 (R$9.264 e 
R$213.818 em 31/12/2020) dos contratos de compromisso de compra e venda de 
imóveis distratados. Sendo assim, os empreendimentos em andamento que pos-
suem probabilidade de distrato por parte dos compradores e suas consequências 
financeiras para todos os contratos com os clientes, bem como para os distratos 
já efetuados, os quais a Companhia reconhece o passivo de devolução de adian-
tamentos de clientes e as respectivas baixas do contas a receber anteriormente 
registradas, sendo os efeitos de ganho ou perda reconhecidos imediatamente no 
resultado. Nos distratos de contrato de compromisso de compra e venda de imó-
veis, a receita e o custo reconhecido anteriormente alocados no resultado são 
revertidos, conforme os critérios de apuração já mencionados acima. Portanto, 
a reversão do custo dos produtos vendidos aumenta os estoques de imóveis a 
comercializar. 24 Indenizações a pagar. Em 31/12/2021, os saldos individuais e 
consolidados compreendem R$34.560 e R$391.798 (R$26.703 e R$313.233 em 
31/12/2020) é decorrente de multas e indenizações. O saldo de indenizações a 
pagar é composto por multas por atrasos na entrega das obras, calculadas atra-
vés do tempo de atraso em relação a data de entrega nos termos previamente  
acordados em contrato e pelos valores adicionais de indenizações, decorrentes 
do resultado desfavorável de processos contingentes cíveis e trabalhistas as 
quais a Companhia está envolvida através de decisões judiciais.
25 Outros passivos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Valores reembolsáveis a 
clientes (a) - - 9.633 9.629
Créditos não identificados (b) 3.191 3.400 8.602 9.320
Outras contas a pagar (c) 2.403 1.911 15.279 14.677

5.594 5.311 33.514 33.626
Parcela circulante 5.594 5.311 28.120 28.232
Parcela não circulante - - 5.394 5.394
Segue abaixo uma breve descrição da composição dos saldos de outros passi-
vos: (a) Os valores reembolsáveis à clientes são compostos principalmente pe-
los adiantamentos efetuados pelos clientes para compor o fundo de decoração 
dos empreendimentos. (b) Saldo referente a créditos bancários não identificados 
pela controladora e suas controladas. (c) Decorrem principalmente de obrigações 
pela aquisição de participações de empresas com antigas partes relacionadas e 
valores a pagar de condomínio de unidades disponíveis para venda. 26 Cober-
tura de Seguros (Não auditado). A Companhia e suas controladas contratam 
seguros de riscos de engenharia e responsabilidade civil, sendo a cobertura con-
tratada, como indicada a seguir, considerada suficiente pela administração para 
cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. As premissas 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de exame e/ ou revi-
são de auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram 
auditadas/ revisadas pelos nossos auditores independentes.

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Engenharia 411.627 370.197
Responsabilidade Civil 6.900 10.100
Incêndio e Empresarial 6.900 9.250

425.427 389.547
27 Passivo a descoberto. 27.1 Capital social. O Capital Social Subscrito e inte-
gralizado da Companhia em 31/12/2021 e 31/12/2020 é de R$ 2.103.387, dividi-
do em 105.203.815 ações, todas ordinárias, nominativas e escriturais sem valor 
nominal. 28 Informação por segmento de negócio. A Administração da Com-
panhia baseia os seus relatórios internos gerenciais para tomada de decisões 
nas próprias demonstrações financeiras na mesma base que estas declarações 
são divulgadas, ou seja, apenas um segmento considerado internamente como 
“Negócios Imobiliários”. A informação segmentada por preços de produtos ou por 
área geográfica também não é relevante, pois a Companhia trabalha com um cus-
to limitado para aquisição de terrenos nas cidades em que são lançados os em-
preendimentos, conforme viabilidade econômico-financeira. Como consequência, 
devido ao fato de a administração não utilizar qualquer sistema de informação 
diferente das demonstrações financeiras e não usar nenhum indicador que não 
os apresentados nas demonstrações financeiras em 31/12/2021 e 31/12/2020, 
nenhum relatório específico será demonstrado, como definido pelo CPC 22.
29 Prejuízo bruto

Controladora Consolidado
Demonstração da Receita 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Liquida
Incorporação de imóveis (82) (4.931) 2.246 28.429
Contrato de construção
Obras por administração - - 466 847
Comissão sobre planejamen-
to e vendas - - 449 317
Receita de aluguel - - 2.722 2.799
Outras receitas - 3 - 28
Total da Receita Bruta (82) (4.928) 5.883 32.420
Impostos Incidentes sobre vendas
Total dos Impostos Incidentes 
sobre vendas (702) (166) (1.638) (3.436)
Receita Liquida (784) (5.094) 4.245 28.984
Custo dos Produtos Vendi-
dos e dos Serviços Prestados
Incorporação de imóveis
Custo da Unidade Vendida (2.145) 2.785 (44.585) (28.105)
Custo financeiro das unida-
des vendidas (359) 373 (9.580) (10.375)
Custo de Manutenção (197) (291) (1.732) 754
Constituição/ Reversão de estima-
das na realização dos estoques (12) (300) (8.461) 4.671

(2.713) 2.567 (64.358) (33.055)
Contrato de construção
Obras por administração (256) (327) (664) (2.322)
Custo dos Produtos e 
Serviços Prestados (2.969) 2.240 (65.022) (35.377)
(Prejuízo) bruto (3.753) (2.854) (60.777) (6.393)



22  l Monitor MercantilSábado, domingo e segunda-feira, 19, 20 e 21 de março de 2022Financeiro

30 Despesas por natureza
30.1. Despesas comerciais Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Provisão das Perdas 

Estimadas de Créditos 670 (36.696) (3.765) (50.727)
Corretagem (19) - 918 (100)
Publicidade (2) (43) (151) (107)
Stands de Venda e Apto 
decorado (349) - (356) (10)
Outras despesas de 
comercialização (1.580) (5.315) (8.762) (15.704)

(1.280) (42.054) (12.116) (66.648)
30.2. Despesas gerais e administrativas

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Pessoal (5.018) (5.329) (11.017) (12.754)
Gastos gerais (14.261) (11.377) (20.549) (13.516)
Depreciação (1.206) (873) (1.865) (1.430)
Honorários da administração (374) (528) (1.552) (1.533)

(20.859) (18.107) (34.983) (29.233)
31 Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Custo na venda de investimentos - - - (15.498)
(Provisão) / Reversão para 
contingências cíveis (a) (414) 634 3.258 2.145
Provisão para contingências 
fiscais (750) - (5.945) 112
(Despesas) de Indenizações (b) (9.240) (6.237) (96.286) (56.398)
Prov. indenizações por atraso 

de obra - - 11.710 3.096
(Despesas) operacionais 
diversas (3.149) - (3.635) (53)

(13.553) (5.603) (90.898) (66.596)
Receita na venda de 
investimentos - - - 15.576
Reembolso de despesas - - 9 -
Outras receitas (c) 6.639 14 6.639 13.120

6.639 14 6.648 28.696
(a) A variação dessa provisão é motivada pelo encerramento e pelas mudan-
ças de diagnóstico de rescisões de promessas de compra e venda ao longo 
do período. (b) As despesas com indenizações são decorrentes de valores 
adicionais de danos e de verbas indenizatórias julgadas desfavoráveis em 
processos jurídicos cíveis e trabalhistas, as quais a Companhia está envolvi-
da através de decisões judiciais. (c) Ganho referente a decisão favorável de 
processo contingente ativo movido contra o Banco Safra, relativos ao plano 
verão (janeiro de 1989).

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas  

32 Resultado financeiro
Controladora Consolidado

Despesas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Juros sobre Empréstimos e 
financiamentos (1.615) (546) (4.004) (14.272)
Variações monetárias 
passivas - (23.879) - (15.587)
Descontos concedidos (812) (477) (841) (390)
Encargos moratórios (2.268) (718) (5.280) (5.519)
Outras despesas (89) (223) (200) (865)

(4.784) (25.843) (10.325) (36.633)
(-) Despesas alocadas aos 
empreendimentos (a) - - - -

(4.784) (25.843) (10.325) (36.633)
Receitas
Variação monetárias ativas (b) 3.451 7.628 14.858 22.436
Receitas de aplicações 
financeiras 30 59 186 427
Outras receitas 260 80 4.302 4.868

3.741 7.767 19.346 27.731
(1.043) (18.076) 9.021 (8.902)

(a) Em decorrência da paralização das obras a despesa de juros não foram 
capitalizadas a partir de 01/01/2019, e como pode ser visto elas estão inte-
gralmente registradas no resultado. (b) A receitas de variação monetárias 
ativas sofreram aumento devido a variação positiva do IGP-M a qual são corri-
gidos os valores a receber. 33 Prejuízo líquido por ação (Básico e Diluído). 
Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33) (aprovado pela Deliberação CVM nº 636 
- Resultado por Ação), a Companhia apresenta a seguir as informações sobre 
o prejuízo por ação para os exercícios de 2021 e 2020. O cálculo básico de 
lucro por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído 
aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade média 
ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. O lucro dilu-
ído por ação é calculado através da divisão do prejuízo líquido atribuído aos 
detentores de ações ordinárias da controladora pela quantidade média pon-
derada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício mais a quantidade 
média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de 
todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias. O quadro 
abaixo apresenta os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos 
lucros básico e diluído por ação:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Prejuízo líquido do exercício (188.919) (168.657)
Quantidade ponderada de ações 105.203.815 105.203.815
Prejuízo por ação básico e diluído (1,7957) (1,6031)
34 Empreendimentos em Construção – informações e compromissos 
Em atendimento aos Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018, referente 
ao reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unida-

des imobiliárias não concluídas nas incorporadoras imobiliárias brasileiras, 
a Companhia apresenta informações acerca dos seus empreendimentos em 
construção, em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Rendas a apropriar de 
unidades vendidas - - 114.035 98.132
Custo orçado a apropriar 
de unidades vendidas - - (83.883) (67.886)
Custo orçado a apropriar 
de unidades em estoque - - (120.122) (84.810)
(i) Receita de vendas a apro-
priar de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:
(a) Receita de vendas contratadas                 - - 391.082 415.079
Receita de vendas apropriadas:
Receitas de vendas apropriadas - - 439.911 486.760
Distratos – receitas estornadas - - (162.864) (169.813)
(b) Receita de vendas 
apropriadas líquidas - - (277.047) (316.947)
Receita de vendas a 
apropriar (a+b) - - 114.035 98.132
(ii) Receita de indenização 
por distratos 746 1.436 4.752 3.479
(iii) Receita de vendas a 
apropriar de contratos 
não qualificáveis para 
reconhecimento de receita - - - -
(iv) Provisão para distratos 
(passivo)
Ajustes em receitas 
apropriadas - - 162.864 169.812
Ajustes em contas a receber 
de clientes - - (72.602) (73.989)
Receita de indenização por 
distratos (746) (1.436) (4.752) (3.479)
Ajuste em adiantamento de 
clientes - - 6.100 5.357
(v) Custos orçados a apro-
priar de unidades vendidas
Empreendimentos em construção:
(a) Custo orçado das unidades - - (299.379) (295.340)
Custo incorrido das unidades:
Custo de construção - - (316.726) (335.166)
Distratos – custos de construção - - 101.230 107.712
(b) Custo incorrido líquido - - 215.496 227.454
Custo a incorrer das 
unidades vendidas (a+b) - - (83.883) (67.886)
(iii) Custos orçados a apro-
priar de unidades em estoque
Empreendimentos em 
construção:
Custo orçado das unidades - - (450.436) (421.113)
Custo incorrido das unidades - - 330.314 336.303
Custo orçado a apropriar - - (120.122) (84.810)
Receitas de vendas a apropriar - Estão mensuradas pelo valor nominal dos 
contratos, acrescido de atualizações monetárias contratuais e deduzidos de 
distratos, não considerando os efeitos de impostos incidentes e ajuste a valor 
presente e não contemplam os empreendimentos que estão sob restrição por 
cláusula suspensiva (período legal de 180 dias que a Companhia pode can-
celar uma incorporação) e, portanto, não apropriada ao resultado.
Custos orçados a apropriar das unidades vendidas e em estoque – Estas 
não contemplam encargos financeiros, os quais são apropriados aos imóveis 
a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis vendidos) proporcionalmen-
te às unidades imobiliárias vendidas a medida que são incorridas.
Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa Rafael Luis Souza do Nascimento

Representante Legal 
Diretor Presidente

Contador 
CRC RJ-105.669/O-4

CPF: 850.819.657-11 CPF: 097.273.207-16

Aos Acionistas e Administradores da João Fortes Engenharia S.A. - Em 
Recuperação Judicial. Rio de Janeiro - RJ.
1. Abstenção de opinião. Fomos contratados para examinar as demonstra-
ções  financeiras individuais e consolidadas da João Fortes Engenharia S.A. 
- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos 
resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido (passivo a des-
coberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais po-
líticas contábeis. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas da João Fortes Engenharia S.A. - Em 
Recuperação Judicial (“Companhia”), pois, devido à relevância dos assun-
tos descritos na seção a seguir intitulada “Base para Abstenção de Opinião”, 
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de 2021. 2. Base para 
abstenção de opinião. Plano de recuperação judicial (RJ) e continuidade 
operacional da Companhia. Conforme descrito na Nota Explicativa n°1.2 às 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 27 de abril de 2020, 
junto à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Nos termos da Lei 
11.101/2005, a Companhia protocolou o plano de RJ em 27/07/2020, conten-
do a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, a de-
monstração de sua viabilidade econômica e a avaliação dos seus bens e ati-
vos. O referido plano de negócio tem como objetivo reestabelecer seu equilí-
brio econômico-financeiro, finalizar as obras que estão em andamento e 
honrar os compromissos assumidos pela Companhia e inclui as alternativas 
para a captação de recursos necessários à operação e os fluxos de caixa 
projetados para os próximos exercícios. Ainda relata-se que a Companhia: (i) 
Em 04/03/2022, foi convocada Assembleia Geral de Credores, que será rea-
lizada em ambiente virtual em primeira convocação para o dia 21/03/2022 e 
em segunda convocação para o dia 04/04/2022, para deliberar sobre a apro-
vação, modificação ou rejeição ao Plano de Recuperação Judicial e demais 
assuntos de interesse dos credores e das Recuperandas. (ii) apresentou pre-
juízo líquido do exercício corrente e passivo a descoberto consolidados de 
R$193.239 mil e R$652.289 mil, respectivamente (em 31/12/2020 eles, res-
pectivamente eram de R$170.943  mil e R$456.665 mil;  (iii) a Companhia tem 
vivenciado questões de mercado com a pandemia do COVID-19 desde mar-
ço/2020, as quais trazem maior indefinição sobre o comportamento e os con-
sequentes reflexos para o seu negócio para à respectiva aprovação do plano 
de RJ pela AGC;  e (iv) portanto, considerando-se esse conjunto de elemen-
tos e a amplitude envolvida no contexto das demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas do exercício findo em 31/12/2021, que remete-lhes a 
um cenário de incertezas, as circunstâncias não nos permitem neste momen-
to opinar que o pressuposto de continuidade e a correspondente base para a 
sua elaboração do exercício corrente são apropriadas. 3. Ênfase. Reconhe-
cimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobili-
ária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de 

controle. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2.1, às demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de re-
latório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária 
no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política con-
tábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos 
de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos 
relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifesta-
do pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação 
da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a 
esse assunto. 4. Outros assuntos. (i) Demonstração do valor adicionado. 
Fomos contratados para examinar a Demonstração do valor adicionado 
(DVA), individuais e consolidadas, para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS.  Não expres-
samos uma opinião sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA), 
pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção acima intitulada 
“Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria 
sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB). (ii) Demonstrações financeiras do 
exercício anterior findo em 31/12/2020. Essas demonstrações financeiras 
da Companhia e suas controladas foram  também por nós auditadas, que 
sobre as quais emitimos uma abstenção de opinião semelhante à descrita nos 
parágrafos 1 e 2 acima, em 31 de março de 2021. 5. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito. 6. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela ela-
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-

ção de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e 
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração dessas demonstrações financeiras. 7. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossa res-
ponsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e a de 
emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na 
seção intitulada “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

São Paulo, 18 de março de 2022
RSM Brasil Auditores Independentes 
Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7 “S” – RJ

Luiz Cláudio Fontes 
Contador
CRC 1RJ-032.470/O-9
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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