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China incentiva 
financiamento 
para aumentar 
consumo

A China adotará medidas po-
líticas para impulsionar o consu-
mo, como parte dos esforços para 
manter os fundamentos econômi-
cos estáveis e garantir e melhorar 
a vida das pessoas, de acordo com 
uma decisão tomada na reunião 
executiva do Conselho de Estado 
presidida pelo primeiro-ministro 
Li Keqiang nesta quarta-feira.

A reunião também decidiu um 
maior apoio político, como des-
contos nas exportações para pro-
mover o crescimento constante 
do comércio exterior. “O con-
sumo é um motor constante do 
crescimento econômico e tem co-
mo objetivo garantir e melhorar a 
vida das pessoas”, disse Li.

A reunião decidiu medidas para 
combater o impacto da Covid-19 
e impulsionar a recuperação e o 
crescimento do consumo. Políticas 
de socorro para setores mais atin-
gidos, como alimentação, varejo, 
turismo, aviação civil e transporte 
rodoviário, hidroviário e ferroviá-
rio serão implementadas, e as auto-
ridades locais serão incentivadas a 
intensificar o apoio e a assistência a 
esses setores, para estabilizar mais 
entidades de mercado em serviços 
ao consumidor, informa a agência 
de notícias Xinhua.

“As instituições financeiras de-
vem aumentar o apoio ao con-
sumo de itens caros. Enquanto 
isso, esse consumo deve estar 
mais disponível nas áreas rurais 
para ajudar a melhorar a vida das 
pessoas”, disse Li. Os gastos com 
eletrodomésticos, automóveis e 
outros itens caros serão incen-
tivados.PATENTES 

FARMACÊUTICAS E 
O ACESSO À SAÚDE
Tempo e custo do  
processo de P&D  
de um medicamento  
são elevados.  
Por Paula de Moraes Couto,
página 2

Governo dá
a servidores
só metade
da inflação

O governo dará reajuste de 5% 
a todos os servidores federais a 
partir de julho. A informação foi 
divulgada por vários órgãos de 
imprensa com base em fontes do 
Planalto. O percentual é inferior à 
inflação oficial de 2021, que ficou 
em 10,06% (IPCA).

A medida teria um impacto de 
cerca de R$ 6 bilhões neste ano. 
Como o orçamento prevê apenas 
R$ 1,7 bilhão para reajustes sala-
riais, a equipe econômica prova-
velmente fará cortes em outras 
despesas.

Segundo a CNN, como o per-
centual corrige defasagem infla-
cionária, a concessão do benefício 
não esbarra na Lei Eleitoral, que 
proíbe o benefício no período de 
seis meses antes do primeiro tur-
no da disputa presidencial.

Ainda não está claro se as cate-
gorias ligadas à polícia terão rea-
juste igual aos demais servidores 
ou se o presidente Jair Bolsonaro 
insistirá em um aumento maior 
para elas.

A intenção de aumentar ape-
nas os vencimentos dos policiais 
deflagrou movimentos em outras 
categorias. Na Receita Federal, 
servidores entregaram cargos de 
chefia. Os funcionários do Ban-
co Central paralisaram atividades, 
o que prejudicou a divulgação de 
algumas pesquisas feitas pelo BC. 
As reivindicações chegavam a 
28,15% para repor as perdas infla-
cionárias dos últimos anos

Brasil tem 2ª conta de 
luz mais cara do mundo
Tarifas reduziram PIB em 0,11% no ano passado

A conta de luz pesa cada 
vez mais no bolso dos 
brasileiros e nos custos 

do setor produtivo, especialmen-
te a indústria. Levantamento fei-
to pela Associação dos Grandes 
Consumidores Industriais de 
Energia (Abrace) com 33 países 
mostra que a tarifa paga no Bra-
sil é a segunda maior do mundo, 
atrás apenas da Colômbia.

A Abrace atribui o valor eleva-
do aos impostos e taxas embuti-
dos na conta. Os dados divulga-
dos pela Associação indicam que 
em quatro anos as taxas aumenta-
ram em 47%. Do valor pago pelos 

consumidores, 53,5% é usado pa-
ra a geração, transmissão e distri-
buição da energia elétrica. O resto 
é composto por taxas que bancam 
políticas públicas, subsídios, im-
postos e ineficiências do setor.

Na parte da ineficiência, entra 
o pouco empenho em reduzir as 
chamadas “perdas não técnicas”, 
entre elas o furto de energia. Se-
gundo a própria Abrace, essas 
perdas somarão R$ 5,43 bilhões 
em 2022. Como comparação, a 
iluminação pública tem custo de 
R$ 6,32 bilhões.

Na divisão dos gastos extras, 
a maior despesa é com a Conta 

de Desenvolvimento Energético 
(CDE). Em 2022, esse setor deve 
receber R$ 28,8 bilhões.

O impacto econômico da al-
ta da energia elétrica no país em 
2021, segundo relatório da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI), levou a queda de 0,11% 
do PIB. Isso equivale a uma perda 
de R$ 8,2 bilhões comparados aos 
preços de 2016. Em 2022, a perda 
será maior: 0,19%. Sobre o em-
prego, houve redução de 0,19%, 
uma perda de cerca de 166 mil 
empregos em relação à quantida-
de de pessoas ocupadas entre abril 
e junho de 2017.

CNI: em 2022, indústria encolherá 
pela sétima vez em 10 anos

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) di-
vulgou o Informe Con-

juntural no qual revisa a sua es-
timativa para o Produto Interno 
Bruto deste ano de 1,2% para 
0,9%. A entidade também reduziu 
suas projeções econômicas para 
a indústria, que pelas novas esti-
mativas deve ter produção 0,2% 
menor neste ano do que em 2021. 
Em dezembro, a CNI havia cal-
culado crescimento de 0,5% este 
ano.

“Se esse cenário se confirmar, 
será a sétima vez, em 10 anos, 
que a indústria nacional encolhe”, 
destacou a CNI em nota. Entre os 

motivos para as revisões estão as 
dificuldades enfrentadas pelas li-
nhas de produção globalizadas em 
decorrência do prolongamento da 
guerra na Ucrânia, que tem pres-
sionado para cima o preço dos 
fretes internacionais, devido à alta 
do petróleo.

Outro fator é a variante Ômi-
cron, que continua a afetar a pro-
dução na China, país que segue 
com política de tolerância zero 
contra o vírus, promovendo qua-
rentenas de cidades inteiras. “Tan-
to as sanções comerciais e finan-
ceiras impostas por vários países 
ocidentais sobre a Rússia, quanto 
a nova variante da Covid-19, con-

tribuíram para a persistência dos 
desarranjos nas cadeias produti-
vas”, disse a CNI.

Outros fatores destacados 
pela entidade para a redução da 
estimativa do PIB são também 
a redução da renda real, enco-
lhida pela inflação interna alta, 
e os consequentes juros altos, 
que desestimulam a aquisição de 
bens duráveis como automóveis 
e eletrodomésticos.

“Temos um desafio, cada vez 
mais difícil, de enfrentar infla-
ção alta com baixo crescimento”, 
ressaltou o gerente-executivo de 
Economia da CNI, Mário Sérgio 
Telles.
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Tempo e custo do 
processo de P&D 

de um medicamen-
to são elevados

Feiras destacam 
tecnologias para a 

Indústria 4.0

Ideia de que uma 
nação enriquece fa-
zendo o que empo-
brece um indivíduo 

é ridícula

O círculo vicioso da pobreza

As patentes farmacêuticas, o acesso  
à saúde e a ordem econômica

2022 promete
Por Ranulfo 
Vidigal

Para metade da po-
pulação adulta bra-
sileira, o principal 

problema do país passa pela 
questão da estagnação eco-
nômica e da carestia dos 
produtos de primeira ne-
cessidade. Na questão so-
cial, cerca de 17 milhões de 
miseráveis rondam nossas 
cidades.

Por outro lado, 35% das 
famílias com renda de até 
2 salários mínimos men-
sais considera a quantidade 
diária de comida na mesa, 
diariamente, insuficiente. 
Para piorar, o fenômeno da 
explosão dos preços dos ali-
mentos é de caráter interna-
cional e intensificado pela 
guerra Otan–EUA–Ucrânia 
versus Rússia, pois os países 
envolvidos diretamente no 
campo de batalha são gran-
des fornecedores de trigo, 
milho, petróleo e gás. A luta 
pela captura da renda petro-
leira se dá de forma intensa, 
nos campos militar, político 

e midiático.
A linha utilizada pelo 

Banco Mundial para mo-
nitorar a extrema pobre-
za global é de US$ 1,90 
por dia por pessoa em 
dólares internacionais 
com Paridade de Poder 
de Compra (PPC$), o 
que equivale, em valores 
de 2020, a cerca de R$ 5 
por dia por pessoa. Nes-
se contexto, um chefe de 
família pobre que tenha 
que comprar medicamen-
to para cuidar de uma 
criança doente terá que 
passar dias sem comer? 
Um espanto!

A linha de pobreza inter-
nacional considerada típica 
de países de renda média-
-alta como o Brasil é de 
PPC$ 5,50, isto é, R$ 14,50 
por dia por pessoa. Com 
serviços públicos gratuitos, 
a vida de qualquer família 
pobre já é dura; sem esses 
serviços, agora converti-
dos em produtos mercan-
tis caríssimos, isso é invi-
ável. Cada dia na vida de 
uma família no segmento 

1% mais rico compra, pelo 
menos, um mês da vida de 
uma família pobre. Viver 
na pobreza é viver sob uma 
pressão imensa. Uma renda 
básica de cidadania, diante 
de um mercado de trabalho 
“uberizado”, parece, cada 
dia, mais urgente.

A questão então é de on-
de viriam os recursos reais 
para tal. O senso comum, 
construído a partir da óti-
ca da gestão do orçamento 
familiar, transplantado para 
a gestão macroeconômica, 
tem de ser superado. Afinal, 
a ideia de que uma nação 
possa enriquecer fazendo o 
que empobrece um indiví-
duo é ridícula.

Por essa razão é que a ati-
vidade econômica, renda e 
emprego seguem em ritmo 
letárgico, mas os ganhos do 

“andar de cima” mantêm-se 
garantidos pela crescente 
rentabilidade das empresas 
negociadas no mercado de 
capitais tupiniquim – ago-
ra turbinada pelo juro real 
altíssimo. Não precisamos 
atingir um clima tal, onde os 
“donos do dinheiro/mer-
cado” percam o sono, por 
medo de o andar de baixo 
não aguentar mais dormir 
com a barriga roncando de 
fome.

O verdadeiro limite ao 
crescimento da renda na-
cional é sempre sua capa-
cidade de produzir. Abster-
-se de gastar em momento 
de recessão é desperdiçar 
forças produtivas, intensifi-
car a miséria e falhar com a 
sociedade que paga a conta. 
Se todos possuem capaci-
dade de gastar mais, a ocio-
sidade cessa, a comunidade 
enriquece e ninguém corre 
o risco de cair na extrema 
pobreza, em função das 
oportunidades produtivas 
que surgem.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Paula de 
Moraes Couto

Por mais de 40 anos, 
em nosso país, as 
criações do setor 

farmacêutico não eram 
patenteáveis. No caso do 
Brasil, a década de 1990 
e a primeira metade dos 
anos 2000 constituíram 
um período importante de 
mudanças significativas na 
configuração de mercado 
da indústria farmacêutica. 
Isso porque, em decorrên-
cia da introdução dos me-
dicamentos genéricos, com 
amparo na Lei 9.787/99, 
a indústria nacional foi se 
fortalecendo e se tornou 
mais competitiva.

A tensão existente entre 
questões de saúde pública 
e direitos de Propriedade 
Industrial na área farma-
cêutica não é recente, posto 
que há grande controvérsia 
entre o acesso à saúde e a 
proteção às patentes na se-
ara farmacêutica. Se, por 

um lado, busca-se incenti-
var a indústria farmacêutica 
a fomentar o progresso de 
invenções através do siste-
ma de patentes, por outro, 
devem existir mecanismos 
de limitação e correção dos 
direitos patentários quando 
o acesso à saúde se vê ame-
açado.

Deve ser destacado que 
o tempo e o custo do pro-
cesso de pesquisa e desen-
volvimento (P&D) de um 
novo medicamento são ex-
tremamente elevados para a 
indústria farmacêutica. Para 
se ter uma ideia, estima-se 
que o tempo médio para 
o desenvolvimento de um 
novo fármaco leva, aproxi-
madamente, de 9 a 12 anos. 
Dessa maneira, é totalmen-
te coerente que o titular da 
patente de um medicamen-
to possa comercializá-lo 
com exclusividade, durante 
certo tempo, sem que ou-
tros laboratórios que em 
nada contribuíram com os 
investimentos altíssimos 

em P&D, possam competir 
com aquele.

Para ilustrar a importân-
cia da indústria farmacêu-
tica no âmbito de P&D, há 
dados que afirmam que elas 
são as que mais investem 
nesse setor. Com todo esse 
investimento, viu-se o de-
senvolvimento de tratamen-
tos paliativos para inúmeras 
doenças ao redor do mundo 
e, como consectário lógico, 
uma melhora na qualidade 
de vida de grande parte da 
população mundial.

Por outro lado, a indústria 
fabricante de medicamentos 
genéricos, que compreende 
majoritariamente a indús-
tria nacional, por vezes, não 
possui interesse no deferi-
mento de alguns pedidos de 
patentes farmacêuticas que 

são concedidas às socieda-
des empresárias de medi-
camentos de referência. O 
que se verifica entre elas é 
que possuem interesses dis-
tintos, pois as primeiras se 
apoiam no investimento de 
P&D de tecnologias já de-
senvolvidas para explorá-las 
o quanto antes, limitando-
-se às invenções criadas an-
teriormente.

Fato é que a finalidade 
do sistema patentário não 
é apenas “recompensar” o 
inventor, mas, também, im-
pulsionar o desenvolvimen-
to tecnológico e econômico. 
Tendo em vista os benefícios 
trazidos para a população e 
para a saúde, faz-se necessá-
rio que os subsídios em P&D 
de novos fármacos se perpe-
tuem ao longo do tempo, 
apesar da incerteza inerente 
ao desenvolvimento de um 
novo medicamento.

Paula de Moraes Couto é advogada 
do escritório Matos & Associados 

Advogados.

Por João Carlos 
Marchesan

Iniciamos 2022 com 
muito otimismo no 
setor de máquinas e 

equipamentos, com índices 
de crescimento significati-
vos no ano de 2021, que por 
sua vez registrou índices de 
crescimento importantes 
em relação ao ano anterior, 
apesar da pandemia e todos 
os problemas enfrentados 
pela indústria.

Mas nesse momento es-
tamos mais do que otimis-
tas, especialmente consi-
derando a confirmação da 
realização das nossas feiras 
setoriais, que sempre repre-
sentaram um importante 
impulso de vendas para os 
nossos associados e para o 
mercado como um todo.

Assim, nesse mês de abril, 
o nosso otimismo quanto 
aos novos rumos que o pa-
ís pode assumir através do 
crescimento econômico, 
eliminação do desempre-
go e distribuição de renda 
mais justa, se ampliam ain-
da mais, com a diminuição 
da pandemia e a realização 
presencial da Agrishow, 
após dois anos de atividade 
online.

Mas quero também de-
monstrar, ao lado desse 
otimismo, a nossa preocu-
pação com o futuro da in-
dústria, e, principalmente, 
ressaltar a importância da 
indústria de bens de capital 
no processo de desenvolvi-
mento. Por estar presente 
em todas as cadeias pro-
dutivas de uma economia, 
o setor destaca-se pelo seu 
papel difusor de progresso 
tecnológico, aumentando 
consideravelmente os efei-
tos de encadeamento, o que 
leva à ampliação do mer-
cado interno e, adiante, do 
potencial de geração de ren-
da e empregos qualificados.

Nas últimas décadas, o 
agronegócio deu uma gran-
de e importante contribui-
ção à economia brasileira. 
Registrou índices significa-
tivos de crescimento e sabe-
mos que grande parte desse 
crescimento se deve a ga-
nhos de produtividade, re-
sultantes de inovações tec-
nológicas adaptadas ao solo 
e clima do Brasil e incorpo-
radas pelos fabricantes de 
máquinas e implementos 
agrícolas, que em relação 
ao ano passado, registraram 

crescimento na casa dos 
dois dígitos.

A Agrishow 2022 re-
presentará uma oportuni-
dade de realizar negócios 
e estreitar relacionamento 
com as mais de 800 mar-
cas do Brasil e do exterior, 
nos segmentos: máquinas, 
equipamentos e implemen-
tos agrícolas, agricultura de 
precisão, irrigação, armaze-
nagem, pecuária, sementes, 
corretivos, fertilizantes, de-
fensivos agrícolas, insumos 
diversos, sacarias, embala-
gens, tecnologia em softwa-
re e hardware, agricultura 
familiar, financiamento, 
seguro, peças, autopeças, 
pneus, válvulas, bombas, 
motores e transportes. A 
feira contará também com 
a participação dos princi-
pais bancos direcionados 
ao agro.

Não bastassem essas 
oportunidades de negócios, 
na sequência, a Feimec traz 
novas soluções tecnológicas 
para empresas interessadas 
em conhecerem resultados 
de investimentos em inova-
ção, com potencial impacto 
no mercado e na criação 
de novos negócios, como 
oportunidades e tendências 
que poderão ser aplicadas 
para diferentes áreas, seg-
mentos e usos pela indús-
tria.

Como ponto alto da 
Feimec está o demonstra-
dor de tecnologias da in-
dústria 4.0. Desenvolvido 
pela Abimaq e diversas 
empresas parceiras, o de-
monstrador apresenta na 
prática e em tempo real, 
os principais conceitos 
e tecnologias aplicadas à 
Indústria 4.0, neste ano, 
vai oferecer uma proposta 
ainda mais inovadora. So-
luções tecnológicas serão 
apresentadas através de 5 
clusters integrando tecno-
logias de empresas, para 
aplicação de necessidades 
reais da indústria.

Acredito que, com tantas 
possibilidades inovadoras e 
a pandemia finalmente sob 
controle, realmente 2022 
promete.

João Carlos Marchesan é empresário 
e presidente do Conselho de Adminis-

tração da Abimaq.
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Armas químicas 
eliminadas ‘reapareceram’

Em 27 de setembro de 2017, a agência de notícias As-
sociated Press (AP) noticiou: “A Rússia completou 

na quarta-feira a tarefa de destruir seus enormes estoques 
de armas químicas da era da Guerra Fria (…) Ahmet 
Uzumcu, diretor-geral da Organização para a Proibição 
de Armas Químicas (Opaq), elogiou a Rússia por alcançar 
um ‘marco importante’ com a destruição de seus arsenais 
químicos.”

Na ocasião, Vladimir Putin aproveitou para alfinetar 
os Estados Unidos por ficarem para trás no desmantela-
mento de seus arsenais. “Esperamos que os EUA, assim 
como outras nações, cumpram todas as suas obrigações”, 
disse, segundo a AP. Segundo a Opaq, 193 Estados assi-
naram a convenção; apenas 4 não assinaram; Israel, apesar 
de assinar em 1973, não ratificou a adesão. Em janeiro de 
2022, 99% dos estoques de armas químicas declarados do 
mundo foram destruídos, segundo a Organização.

As informações tornam ainda mais duvidosa a acusa-
ção da Ucrânia de uso de armas químicas pelo Exército 
russo. Mas os meios de comunicação ocidentais divulgam 
a afirmação como se trouxesse verdades incontestáveis, 
com pequenas reticências no pé das matérias, ignorando o 
que a própria mídia divulgou há quase 5 anos. Para piorar, 
a fonte é o Batalhão Azov, a parte explicitamente nazista 
do Exército ucraniano, e ele mesmo, o Azov, do qual se 
poderia esperar uso de armas proibidas. A hipocrisia segue 
a todo vapor.

Passado condena

Pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de 
História Social (IISH), sediado em Amsterdã, concluiu 
que o tráfico de escravos desempenhou um papel impor-
tante na história do banco holandês ABN Amro. Nos 
séculos 18 e 19, os dois antecessores legais da instituição 
financeira – Hope and Co. e R. Mees e Zoonen – estavam 
envolvidos no comércio de escravos, escravidão em plan-
tações e comércio de produtos originados da escravidão.

Mees e Zoonen intermediou seguros para navios ne-
greiros e remessas de mercadorias colhidas por pessoas 
escravizadas, enquanto Hope and Co. “era a maior em-
presa financeira e comercial da Holanda no final do século 
18, e as operações relacionadas à escravidão formavam 
uma parte central de seus negócios”, disse Pepijn Bran-
don, pesquisador sênior do IISH, segundo a agência de 
notícias Xinhua.

O banco, que encomendou a pesquisa, pediu desculpas: 
“A escravidão causou sofrimento incalculável, e o ABN 
AMRO pede desculpas pelas ações e atividades desses 
antecessores.”

É Natal

O Governo Bolsonaro espera receber R$ 250 milhões 
de outorga pela relicitação do Aeroporto de São Gonçalo 
do Amarante (Natal, RN). Mas pagará o dobro, R$ 500 
milhões, em indenizações ao antigo concessionário pelos 
investimentos realizados. Isso é que é negócio!

Rápidas

Estão abertas as inscrições para o Curso Introdutório 
de Direito de Energia Elétrica, que a Escola Superior do 
Instituto dos Advogados Brasileiros (Esiab) realizará a 
partir de 27 de abril. Mais informações: (21) 2240-3173 
*** Marcio Teschima, vice-presidente da Conselheiros 
TrendsInnovation, alcançou o Prêmio Executivo de TI 
do Ano de 2022 na categoria Vantagem Competitiva – 
Faturamento até R$ 1 bilhão, da IT Forum.

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

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

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem 
no dia 22/04/2022, às 8h, na sede da sociedade à Rua Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Parque do Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, 
discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do 
resultado do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e 
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; e (e) Assuntos gerais 
da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia., 
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Campos dos Goytacazes, 
11/04/2022. Marcio Salles Gomes - Diretor. Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária.
Ficam convocados os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 17h do 
dia 29/04/2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 
- 19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório 
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido 
do exercício social encerrado em 31/12/2021 e pagamento de dividendos; 
c) Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de 
Janeiro, 13/04/2022. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

Governo impõe sigilo nas ações de pastores 
GSI: ‘Risco a vida do presidente da República e de seus familiares’

Risco de exposição 
de “dados pes-
soais coletados”, 

“no caso, nome e data de 
entrada, na Presidência da 
República” foi a justifica-
tiva que o governo de Jair 
Bolsonaro usou para im-
por sigilo em informações 
relativas aos encontros do 
presidente com os pasto-
res Gilmar Santos e Arilton 
Moura, investigados pela 
Polícia Federal após denún-
cias de operarem esquema 
de cobrança de propinas 
no Ministério da Educação. 
Inclusive com pedido de 
barras de ouro para ajudar 
na liberação de recursos da 
pasta.

A decisão foi em respos-
ta a pedido de LAI (Lei de 
Acesso à Informação) fei-
to pelo jornal O Globo, o 

Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI) diz que as 
informações têm caráter si-
giloso. Segundo reportagem 
publicada nesta quarta-feira 
pelo jornal, o Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI), chefiado pelo mi-
nistro Augusto Heleno, se 
manifestou de maneira con-
trária ao fornecimento de 
informações via LAI. O 
GSI alegou que a infor-
mação solicitada “poderia 
colocar em risco a vida do 
presidente da República e 
de seus familiares”.

A pasta informou ainda 
que é de sua competência 
“zelar pela segurança pesso-
al” do presidente e do vice-
presidente, pela segurança 
dos palácios presidenciais e 
residências oficiais. “Do ex-
posto, fica clara a impossibi-

lidade do fornecimento dos 
dados pessoais solicitados 
para outros fins que não a 
segurança na Presidência da 
República.”

O governo também ne-
gou outro pedido no qual 
foi solicitado o acesso a to-
dos os emails, cartas.e ou-
tros tipos de documentos 
enviados pela Presidência 
aos pastores ou recebidos 
destes entre janeiro de 2019 
a 24 de março deste ano. A 
solicitação foi feita no final 
de março e negada na últi-
ma segunda-feira (11). O 
governo alegou impossibili-
dade de atender ao pedido 
por não conter “especifica-
ção de forma clara e precisa, 
da informação requerida”.

A Secretaria-Geral da 
Presidência da República 
também argumentou que 

“existe risco de divulgação 
de informações pessoais 
sensíveis” caso os emails 
institucionais solicitados 
não passem por uma “aná-
lise de conteúdo”. Já em 
relação a outros documen-
tos - como ofícios e car-
tas, alegou que encontra 
“limitações e imprecisões 
no.rastreamento de docu-
mentos” no sistema inter-
no.

Gilmar Santos é presi-
dente da Convenção Na-
cional de Igrejas e Minis-
tros das Assembleias de 
Deus no Brasil e Arilton 
Moura é assessor de As-
suntos Políticos da entida-
de. Os dois participariam 
de um suposto gabinete 
paralelo no MEC, confor-
me revelou o jornal O Es-
tado de S. Paulo.

Financiamento de veículos cresceu  
15% em março mas caiu anualmente

Com o custo do 
empréstimo mais 
alto, fazer finan-

ciamento de veículos tam-
bém encareceu. Em um 
ano a queda foi de 5,5% 
(de março de 2021 a março 
deste ano). O número, que 
inclui autos leves, motos e 
pesados em todo o país, re-
presenta 27 mil unidades a 
menos. Em março do ano 
passado, foram financiadas 
495 mil unidades e este ano 
468 mil, entre novos e usa-
dos. 

Os dados, divulgados 
nesta quarta-feira, são da 
B3 que opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), 
a maior base privada do 
país, que reúne o cadastro 
das restrições financeiras de 
veículos dados como garan-
tia em operações de crédito 
em todo o Brasil. O SNG 
encaminha aos bancos, fi-

nanceiras, empresas de le-
asing e administradoras de 
consórcio informações dos 
veículos oferecidos como 
garantia em uma operação 
de crédito.

Na comparação com fe-
vereiro de 2022, houve au-
mento de 15% no total de 
financiamentos. O aumento 
foi atribuído aos três dias 
úteis a mais em março, na 
comparação com o mês an-
terior.

Modalidade

O CDC é a modalida-
de de financiamento com 
maior representatividade 
dentre as demais modali-
dades – consórcio, leasing 
e outros. Mas em março de 
2022 apresentou uma queda 
de -7,9% frente a março do 
ano anterior.

“No mês de março vi-

mos a continuidade do ce-
nário que já se apresenta há 
algum tempo, com o recuo 
nos financiamentos, prin-
cipalmente de autos leves 
novos, reflexo da queda nas 
vendas de veículos. Quan-
do comparamos aos meses 
diretamente anteriores, o 
comportamento do merca-
do se mantém, de certa for-
ma, estável, sem que per-
cebamos uma melhora da 
demanda por parte do con-
sumidor”, comenta Tatiana 
Masumoto Costa, superin-
tendente de Planejamento 
da B3.

 No acumulado do ano 
de 2022, até o mês de mar-
ço, as vendas de veículos 
financiadas somaram 1,2 
milhão de unidades, o que 
representa queda de 9,2% 
em relação ao ano de 2021 e 
equivale a 129 mil unidades 
financiadas a menos.

Motos

O segmento de motos re-
gistrou mais um mês de au-
mento. Foram 103 mil uni-
dades financiadas ao longo 
do mês de março, com au-
mento com 25,3% perante 
o ano anterior. Em compa-
ração com o mês de feverei-
ro de 2022, o crescimento 
neste setor foi de 42,4%.

Já os segmentos de veículos 
pesados e de autos leves foram 
os que apresentaram maior 
queda no período. As vendas 
a crédito de veículos pesados 
tiveram redução de 17,6% em 
comparação a março do ano 
anterior. E os autos leves re-
gistraram 341 mil unidades fi-
nanciadas, redução de 11% em 
comparação ao mesmo mês 
do ano passado. Se considerar-
mos apenas as vendas a crédito 
de autos leves novos, a redução 
foi de 31,6%.



Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com
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Leilão de desenho  
inédito de Michelangelo

O mundo dos colecionadores aguarda leilão pela 
Christie’s de um desenho do renascentista Michelan-

gelo, descoberto em 2019, e pode ser arrematado por € 30 
milhões (cerca de R$ 150 milhões), disse a casa de leilões 
britânica. Destaca-se que o desenho recém-descoberto, 
uma das poucas obras do artista renascentista italiano em 
mãos particulares, foi vendido em 1907 em Paris e anun-
ciado como obra de um dos alunos da escola de arte de 
Michelangelo.

O desenho foi totalmente esquecido até 2019, quando 
um especialista da Christie’s o reconheceu como um dos 
feitos pelo próprio mestre renascentista. Especialistas di-
zem que o desenho pode ser uma das primeiras obras do 
artista, feito por volta do final do século 15. A imagem re-
produz um homem trêmulo retratado em um afresco, Ba-
tismo dos Neófitos, de Masaccio. Duas outras pessoas estão 
perto dele no desenho.

Oferta de casa em Teresópolis
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está di-

vulgando leilão de casa na rua Campos Sales, 135. Cons-
trução de alvenaria com padrão residencial, composta por: 
cozinha com copa, banheiro, três quartos, sendo um suíte, 
sala, garagem coberta e uma varanda aos fundos. O piso 
do imóvel é em cerâmica, e o teto é forrado com mate-
rial semelhante a PVC; nos fundos da casa há uma piscina. 
Avaliação: R$ 600.000,00. Leilão aberto.

Anúncio de apto  
em Campo Grande

Cristina Façanha (facanhaleiloes.com.br) anuncia leilão 
do apartamento 203, Bloco 02 na Rua Olinda, 125, em 
Campo Grande (RJ). Prédio de médio padrão, no centro 
do terreno, murado, em estrutura de concreto armado e 
alvenaria, gradeado em sua parte frontal, datado em 1968, 
de ocupação residencial, com duas lojas no térreo. Com 
sete pavimentos destinados a unidades habitacionais, com 
janelas em alumínio. Com dois elevadores, porteiro eletrô-
nico e porteiro das 9 às 17 horas. Possui playground com 
churrasqueira. O apartamento está localizado no 8° pavi-
mento, com uma área edificada de 85m², distribuindo-se 
em: sala, dois quartos, banheiro, quarto de empregada, ba-
nheiro de empregada, área de serviço e cozinha. Avaliação: 
R$ 180.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de imóvel  
rural em Campos

Luiz Henrique de Paula (depaulaonline.com.br) promove 
leilão de imóvel rural denominado “Fazenda Pitangueira”, 
situada no 5º Distrito do Município de Campos dos Goyta-
cazes, RJ, medindo 8,04 alqueires geométricos, ou seja, 
389.136,00 metros quadrados, confrontando-se pela frente 
com a Estrada de Pitangueira. A “Fazenda Pitangueiras” é 
servida por uma estrada asfaltada que passa na frente da 
propriedade, apresenta pasto em toda a sua extensão, no 
entanto, observa-se mato por toda ela, e, ainda, um curral 
em madeira, sendo cercada por cerca viva, bem como cerca 
de arame. Avaliação: R$ 964.800,00. Leilão aberto.

Destaque para apto  
na Barra da Tijuca

Fabíola Porto Portella (portellaleiloes.com.br) está des-
tacando leilão do apartamento 103, na Rua General Roca, 
380 – Bloco B na Barra da Tijuca. O edifício possui dois 
blocos, o bloco I tem 4 andares, e o bloco II tem 5 anda-
res com o subsolo, 8 apartamentos por andar, 1 elevador 
por bloco. O imóvel possui área edificada de 36m², e uma 
vaga de garagem. O apartamento tem sala e quarto com 
suíte, piso tipo porcelanato e pequena cozinha. Avaliação: 
R$ 212.919,13. Leilão aberto.

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

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reuni-
rem no dia 20/04/2022, às 12h, na sede da sociedade na Rua Marques de Pa-
raná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demons-
trações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado do exercício findo 
em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta 
orçamentária para o ano de 2022; (e) Contratação de Prestação de Serviços; 
(f) Eleição/reeleição da Diretoria; e (g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se 
à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documen-
tos referentes à ordem do dia. Niterói, 11/04/2022. Bernardo Machado Alves 
Gonçalves - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

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

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reu-
nirem no dia 22/04/2022, às 16h, na sede da sociedade à Rodovia Amaral 
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação 
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado 
do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e dis-
cussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; (e) Contratação de 
Prestação de Serviços; (f) Eleição/reeleição da Diretoria; e (g) Assuntos ge-
rais da Cia. Araruama, 11/04/2022. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor; 
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se 
reunirem no dia 25/04/2022, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp 
nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  
(a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo 
em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2021;  
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o 
ano de 2022; e (e) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. 
Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem 
do dia. Petrópolis, 11/04/2022. João Henrique Tebyriça de Sá - Diretor. André 
Lermontov - Diretor.

Ações: hora de acerto com o Leão
Por Gilmara 
Santos, especial 
para o Monitor 
Mercantil

Ações, criptomoe-
das, crowdfunding 
foram algumas das 

opções que entraram na 
carteira de investimentos 
dos brasileiros para obter 
rendimento maior, já que 
em 2021 os juros da renda 
fixa, na maioria dos casos, 
perderam para a inflação. 
Agora, hora de fazer a de-
claração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IR-
PF), o Monitor Mercan-
til ouviu especialistas para 
mostrar como informar os 
ativos e reduzir o risco de 
cair na malha fina. Na edi-
ção de ontem foram abor-
dados criptomoedas e cro-
wdfunding. Hoje é a vez das 
ações.

Tatiana Villani, advoga-
da tributarista do escritó-
rio Galvão Villani, Navar-
ro, Zangiácomo e Bardella 
Advogados, explica que as 
ações podem gerar ao seu 
investidor diversos tipos de 
renda, que podem ter tra-
tamento fiscal diverso. En-
tenda a seguir como decla-
rar os principais deles:

– Dividendos: os lucros 
distribuídos aos acionistas 
são isentos de Imposto de 
Renda e devem ser reporta-
dos na Ficha ‘Rendimentos 
isentos e não tributáveis’, 
código ‘09 – lucros e divi-
dendos recebidos’. O in-
vestidor deve receber um 
informe de rendimentos 
da empresa investida com 
a discriminação dos valores 

pagos a título de dividen-
dos.

– Juros sobre o capital 
próprio: apesar de possu-
írem natureza semelhante 
aos dividendos (pois remu-
neram o capital aplicado pe-
lo acionista), os juros sobre 
o capital próprio estão sujei-
tos ao Imposto de Renda de 
forma exclusiva e definitiva 
na fonte à alíquota de 15%. 
A própria empresa investi-
da faz a retenção do impos-
to respectivo e, portanto, o 
investidor já recebe o rendi-
mento líquido do imposto. 
Os valores líquidos recebi-
dos devem ser reportados 
na ficha ‘Rendimentos Su-
jeitos à Tributação Exclu-
siva e Definitiva’, código 
‘10 – juros sobre o capital 
próprio’. Assim como os di-
videndos, esses valores de-
vem constar do informe de 
rendimentos entregue pela 
empresa investida.

– Ganhos decorrentes da 
venda: os ganhos de capital 
na venda de ações estão su-
jeitos ao Imposto de Renda 
de forma exclusiva e defini-
tiva na fonte à alíquota de 
15% (20% para day trade). 
Cabe ao próprio investidor 
a obrigação de mensalmen-
te apurar os respectivos ga-
nhos (ou perdas) realizados, 
compensando-os entre si, 
para apurar o resultado lí-
quido e tributá-lo. O reco-
lhimento deve ser feito até 
o último dia útil do mês 
subsequente ao da opera-
ção. Somente estão isentos 
de tributação operações de 
venda que não ultrapassem 
R$ 20 mil em um determi-
nado mês. Na declaração de 
Imposto de Renda, os re-

sultados realizados em Bol-
sa mês a mês e o respectivo 
imposto pago devem ser 
reportados na Ficha ‘Renda 
Variável’.

– Rendimentos decor-
rentes do aluguel de ações: 
esse tipo de operação é 
intermediado pela B3 e é 
considerado como de renda 
fixa, por gerar ao investidor 
proprietário (denominado 
“doador”) uma taxa de re-
muneração pré-fixada. Esse 
rendimento é tributado de 
forma exclusiva e definitiva 
na fonte pela própria B3, 
com alíquotas que variam 
entre 22,5% (para prazos 
inferiores a 6 meses) até 
15% (para prazos superio-
res a 2 anos). Os valores 
líquidos recebidos devem 
reportados na ficha ‘Rendi-
mentos Sujeitos à Tributa-
ção Exclusiva e Definitiva’, 
código ‘06 – rendimentos 
de aplicação financeira’. O 
investidor deve receber da 
B3 um informe de rendi-
mentos com a discrimina-
ção dos valores líquidos pa-
gos ao investidor a título de 
aluguel de ações.

“Além de reportar os di-
versos tipos de renda decor-
rentes do investimento em 
ações, o investidor também 
deve declarar, na ficha de 
Bens e Direitos, a posição 
de sua carteira de ações em 
31/12/2021. As ações de-
vem ser identificadas como 
‘Grupo 03 – Participações 
Societárias’, com código ‘01 
– Ações (inclusive as lista-
das em Bolsa)’, descreven-
do-se a quantidade detidas, 
o nome da empresa inves-
tida e a corretora utilizada 
para a compra. No campo 

situação em 31/12/2020 
e 31/12/2021, deve-se in-
formar o valor do custo de 
aquisição das ações, ou seja, 
o valor efetivamente pago 
por elas, incluindo comis-
são ou corretagem pagas”, 
explica Tatiana Villani.

“Deverão ser lançadas 
isoladamente por empre-
sas, considerando sempre o 
preço de custo ou o custo 
médio no caso de compras 
com valores e momentos 
diferentes; assim, caso não 
haja vendas ou que sejam 
feitas parcialmente, o valor 
a ser registrado da DIRPF 
será sempre o valor desem-
bolsado para aquisição das 
referidas ações, lançado 
sempre por empresa”, des-
taca Sandro Rodrigues, eco-
nomista, contabilista e fun-
dador da Attend Assessoria 
Consultoria e Auditoria.

Neste ano, o programa 
traz ainda a possibilida-
de de fazer o link entre o 
Bem e Direito e os rendi-
mentos gerados por ele no 
ano de 2021. Assim, caso 
o contribuinte tenha rece-
bido dividendos ou juros 
sobre capital próprio das 
ações compradas, poderá 
declarar esses rendimentos 
simplesmente clicando no 
campo ‘Rendimentos as-
sociados’ da ficha de Bens 
e Direitos onde estiverem 
declaradas as ações. “Ao fa-
zê-lo, automaticamente se-
rá aberta a ficha respectiva 
de rendimento isento (para 
dividendos) ou rendimento 
sujeito à tributação exclu-
siva/definitiva (para juros 
sobre capital próprio) para 
preenchimento”, finaliza a 
advogada.

Rio: rodoviária deve registrar quase  
180 mil passageiros na Páscoa

O principal terminal 
rodoviário carioca 
deverá movimen-

tar quase 180 mil viajantes 
no próximo feriado (Se-
mana Santa, de 14 a 18 de 
abril). Segundo as estatísticas 
da concessionária, as 41 em-
presas de transporte regular 
disponibilizarão 5.860 ôni-
bus para atender a demanda 
por viagens de ônibus. De 
acordo com a porta-voz da 
Rodoviária do Rio, Beatriz 
Lima, este número pode 
representar 80% do movi-
mento no mesmo período 
de 2019: “com o aumento da 
cobertura vacinal da popula-
ção e a alta na inflação e nos 

combustíveis, que afetam di-
retamente os proprietários 
de veículos particulares, as 
viagens de ônibus são uma 
ótima alternativa em custo e 
benefício para a população 
com tarifas muito acessíveis 
e condições facilitadas para 
pagamento”, explica.

A previsão da Rodoviária 
do Rio indica que as viagens 
para a Semana Santa come-
cem a ocorrer já nesta quin-
ta-feira, com quase 30 mil 
pessoas embarcando para as 
regiões turísticas do Estado 
do Rio (Lagos, Vale do Café e 
algumas cidades serranas co-
mo Friburgo e Teresópolis). 
A procura é grande também 

para cidades de São Paulo 
Minas e o Distrito Federal. 
O movimento maior de de-
sembarque deverá ocorrer de 
São Paulo, Minas e Espírito 
Santo.

Segundo os dados da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros (Abrati), houve 
um crescimento na procura 
pelo transporte regular no 
ônibus já no último feriado 
(Carnaval, em fevereiro). 
“Tivemos um crescimento 
de 32% em relação ao mes-
mo de período de 2021”, 
afirma a porta-voz da enti-
dade, Letícia Pineschi.

Segundo os números da 

Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), 
foram 2,8 milhões de passa-
geiros que utilizaram ônibus 
para viagens em fevereiro, 1 
milhão a mais que o regis-
trado em fevereiro de 2021.

Depois de um ano repleto 
de feriados prolongados em 
2021, mas ainda bastante afe-
tado pela pandemia da Co-
vid-19, a procura por viagens 
para a semana santa voltou 
a crescer em 2022. Segundo 
dados da travel MaxMilhas, 
o número de passageiros que 
vai viajar entre esta quinta-
-feira e o domingo de Páscoa 
é 41% maior do que no feria-
do de 2021.
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USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A.
CNPJ 03.258.983/0001-59Norte Fluminense

Em cumprimento às atribuições e em atendimento aos dispositivos legais e estatutários vigentes, os administradores da USINA TERMELÉTRICA NORTE FLUMINENSE S.A. apresentam as Demonstrações Contábeis da Companhia, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos auditores independentes, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais) 

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 202.107 227.008
Contas a receber 5 596.464 321.225
Almoxarifado 27.156 26.953
Prêmios de Seguros a apropriar 91 94
ICMS a Compensar 5.253 3.242
Adiantamentos a receber 8.840 866
Outros Créditos 3.300 3.903

Total do circulante 843.211 583.291
Não circulante
Direito de uso de combustível 7 20.545 20.545
ICMS a Compensar 15.762 9.727
Outros Créditos 13.278 16.133
Investimento - SINOP ENERGIA 6 630.027 670.312
Ativo imobilizado 7 982.186 1.008.865
Ativo Intangível 1.210 977

Total do não circulante 1.663.008 1.726.559
Total do ativo 2.506.219 2.309.850

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Contas a pagar e fornecedores 8 236.811 185.836
Folha de pagamento, impostos 148.634 117.414
Dividendos 127.860 114.596
Imposto de renda e contribuição social 152.391 115.704
Hedge 4.714 26.690

Total do circulante 670.410 560.240
Não circulante
Provisões 23.396 23.396
Contas a pagar e fornecedores 73.266 32.636
Imposto de renda e contribuição social diferido 182.273 198.471
Total do não circulante 278.935 254.504

Patrimônio líquido
Capital social 9 483.409 483.409
Reservas de lucros 694.601 694.601
Dividendos adicionais propostos 383.578 343.787
Outros resultados abrangentes (4.714) (26.690)

1.556.874 1.495.107
Total do passivo e patrimônio líquido 2.506.219 2.309.850

Nota 2021 2020
Receita Líquida 10 2.743.455 1.839.136
Custos de Geração e Produção de energia 11 (1.808.677) (1.127.099)
Lucro Bruto 934.778 712.037
Despesas Gerais e Administrativas (147.295) (129.519)
Lucro operacional 787.483 582.518
Despesas Financeiras (2.912) (4.134)
Receitas Financeiras 21.745 4.314
Lucro antes da participação societária e impostos 806.316 582.698
Equivalência Patrimonial – SINOP ENERGIA (72.759) 53.880
Reversão para perda em investimento 32.474 -
Lucro antes dos impostos 766.031 636.578
Impostos de renda e contribuição social Corrente (270.791) (194.402)
Impostos de renda e contribuição Social Diferidos 16.198 16.206
Lucro Líquido do exercício 511.438 458.382

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro liquido do exercício 511.438 458.382
Outros resultados abrangentes
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Perdas (ganho) em hedge de fluxo de caixa 33.297 (32.092)
Tributos diferidos sobre resultados abrangentes (11.321) 10.911
Total dos itens que não serão reclassificados 
 para o resultado 21.976 (21.181)
Resultado abrangente do exercício 533.414 437.201

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em milhares de Reais)

Reserva de Lucros Outros Lucros
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Retenção  
de Lucros

Dividendos Adicionais 
Propostos e JCP

Resultados 
Abrangentes

 (Prejuízos) 
Acumulados Total

Saldos em 1 janeiro de 2020 483.409 96.682 597.919 137.368 (5.509) - 1.309.869
Pagamento de dividendos e juros sobre Capital Próprio - - - (137.368) - - (137.368)
Outros Resultados abrangentes - - - - (21.181) - (21.181)
Lucro líquido do exercício - - - - - 458.382 458.382
Destinações
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos mínimos - - - - - (114.596) (114.596)
Retenção de Lucros - - - 343.787 - (343.787) -
Saldos em 31 dezembro de 2020 483.409 96.682 597.919 343.787 (26.690) - 1.495.107
Pagamento de dividendos e juros sobre Capital Próprio - - - (343.787) - - (343.787)
Outros Resultados abrangentes - - - - 21.976 - 21.976
Lucro líquido do exercício - - - - - 511.438 511.438
Destinações
Reserva Legal - - - - - - -
Dividendos mínimos - - - - (127.860) (127.860)
Retenção de Lucros - - - 383.578 - (383.578) -
Saldos em 31 dezembro de 2021 483.409 96.682 597.919 383.578 (4.714) - 1.556.874

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício (antes dos impostos) 766.031 636.578
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa oriundo
das atividades operacionais
Depreciação e amortização 125.443 101.605
Resultado de equivalência patrimonial 40.285 (53.880)
Empréstimos e financiamentos – juros e câmbio - 1.670
Total 165.728 49.395
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Contas a receber (275.239) (98.739)
Almoxarifado e direito de uso de combustível (203) (22.939)
Outros ativos curto e longo prazo (12.558) 12.909

(288.000) (108.769)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores 91.605 27.784
Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre
 Lucro Líquido (CSLL) pagos (228.629) (138.582)

Outros passivos de curto e longo prazo 25.743 31.583
(111.281) (79.215)

Caixa oriundo das atividades operacionais 532.478 497.989
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos - principal - (82.333)
Empréstimos e financiamentos – juros - (1.670)
Dividendos e JCP pagos a acionistas (458.383) (210.321)
Caixa líquido das atividades de financiamento (458.383) (294.324)
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (98.996) (52.917)
Caixa líquido das atividades de investimento (98.996) (52.917)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (24.901) 150.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 227.008 76.261
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 202.107 227.008
Disponibilidade gerada (utilizada) no exercício (24.901) 150.747

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Em milhares de Reais)
1. Atividades: A EDF Norte Fluminense S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída em 25/05/1999, com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, tem por objeto social: (i) a realização de estudos, projetos, cons-
trução, instalação e operação de uma usina termoelétrica localizada no Estado do 
Rio de Janeiro para a geração de energia elétrica; (ii) venda de energia gerada por 
essa usina; (iii) prestação de serviços técnicos, e (iv) comercialização relacionada 
às atividades mencionadas acima. Em 11/11/2014 a Companhia adquiriu a partici-
pação societária de 51% na Companhia Energética Sinop S/A – (Sinop Energia). 
O capital integralizado em 31/12/2020 é de R$ 1.139.410(R$ 1.139.410 em 2019) 
com a seguinte composição acionária: EDF Norte Fluminense - 51%; Eletronorte 
- 24,5%  e Chesf - 24,5%, com acordo de acionistas que determina o controle com-
partilhado entre os acionistas. 2. Apresentação das demonstrações financeiras 
e principais critérios contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). O Conselho de administração, em reunião realizada em 28 de 
março de 2022 autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. Mensu-
ração: As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo 
valor justo por meio do resultado. Estimativas contábeis: A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores relatados de ativos, passivos, recei-
tas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas 
e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas nos exercícios em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer exercícios posteriores afetados. As informações sobre premissas e 
estimativas que poderão resultar em ajustes estão incluídas nas notas explicativas. 
3. Sumário das principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo: Ativos e passivos financeiros não derivativos: Ativos fi-
nanceiros registrados ao custo amortizado e passivos financeiros registrados 
subsequentemente ao custo amortizado. Incluem caixa e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras, contas a receber, fornecedores e empréstimos e financia-
mentos. Os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo custo amortizado 
utilizando o método de taxa de juros efetiva. Caixa e equivalentes de caixa: São 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e 
compõem-se do saldo de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan-
ceiras com liquidez imediata, com prazo de vencimento de até três meses e com 
resgate em montante sujeito a um insignificante risco de mudança de valor justo. 
São classificados como instrumentos financeiros destinados à negociação e estão 
registrados pelo valor do custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço. Contas a receber de clientes: Representam os direitos oriundos da ven-
da de energia elétrica, reconhecidos pelo regime de competência. Incluem acrésci-
mos moratórios, juros oriundos de atraso no recebimento e energia comercializada 
conforme montantes disponibilizados no âmbito da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). Investimento em controlada em conjunto: Nas de-
monstrações financeiras da Companhia as informações financeiras referentes à 
entidade controlada em conjunto são reconhecidas por meio do método de equiva-
lência patrimonial. A Companhia, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
18(R2) (IAS 28) utiliza para a determinação do valor da equivalência patrimonial 
de seu investimento em controlada em conjunto, o valor do patrimônio líquido da 
investida com base nas demonstrações financeiras levantadas na mesma data das 
demonstrações financeiras da investidora. Quando necessário, as demonstrações 
financeiras da controlada em conjunto são ajustadas para adequar suas políticas 
contábeis àquelas adotadas pela Companhia, inclusive quanto a avaliação de im-
pairment. Imobilizado: Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. 
Os ativos estão deduzidos da depreciação acumulada e são submetidos ao teste 
de recuperabilidade (impairment), quando existem indícios de possível perda de 
valor. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 
com relação à vida útil ou à autorização, dos dois o menor, estimadas de cada 
parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto refle-
te o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 
Terrenos não são depreciados. Custos subsequentes: O custo de reposição de 
um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja 
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão 
fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. 
O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os 
custos de manutenção do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme in-
corridos. Benefícios a empregados: (i) Planos de contribuição definida: Um 
plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual 
uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de 
previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores 
adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribui-
ção definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no 
resultado nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empre-
gados. Contribuições complementares pagas pela companhia são reconhecidas 
como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa. Plano 
de Retenção: A companhia utilizou seu plano de contribuição definida para re-
alização de aportes complementares objetivando a fidelização dos funcionários. 
Esses aportes são reconhecidos como despesas quando o empregado atingir a 
condição de vesting, ou seja, 55 anos de idade ou caso ocorra desligamento sem 
justa causa por vontade do empregador ou outros casos extraordinários previs-
tos contratualmente. No caso de desligamento sem atingir o critério de vesting 
o valor aportado será aplicado nos pagamentos ordinários do plano em vigor.
4. Caixa e Equivalentes de caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Bancos 347 587
Equivalentes de caixa
Fundos de Investimentos 201.760 226.421
Total 202.107 227.008
As aplicações estão representadas por fundos de investimento de renda fixa 
de curto prazo e de baixo risco, remunerados às taxas de juros projetadas 
para seguir principalmente à variação de 97% a 103% do Certificado de Depó-
sito Interbancário (CDI). As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta 
liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, es-
tando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações 
financeiras são registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor justo. 
5. Contas a receber: A Companhia efetuou avaliação da Provisão para perda de 
crédito esperada (PCE), não tendo sido necessário provisões sobre os créditos 
existentes em 31/12/2021 e 31/12/2020. 

Saldos  
vincendos 31/12/2021 31/12/2020

Light (a) 490.393 490.393 283.773
Câmara de Comercialização de  
 Energia Elétrica - CCEE (b) 106.071 106.071 37.452
 596.464 596.464 321.225
(a) Representa o valor a receber referente ao fornecimento de energia, nos termos 
do contrato de longo prazo - PPA com a Distribuidora. (b) Representa valor a re-
ceber decorrente de vendas no mercado spot por meio da Câmara de Comerciali-
zação de Energia Elétrica (CCEE), informados pela CCEE a partir da medição do 
registro da energia fornecida no sistema interligado. 
6. Investimento – SINOP ENERGIA 31/12/2021 31/12/2020
Aportes de Capital 1.139.410 1.139.410
Equivalência Patrimonial (a) (405.382) (332.622)
Baixa Ágio (1.129) (1.129)
Provisão para perdas (b) (102.872) (135.347)
TOTAL 630.027 670.312
(a) Do total da equivalência patrimonial negativa de 405.382 (332.622 em 2020) re-
presentam principalmente custos de impairment registrados em Sinop Energia que 
possui em 31 de dezembro de 2021 impairment de 720.678 (624.202 em 2020), o 
qual foi efetuado considerando uma taxa média anual de desconto de 8,34%. As 
principais razões do impairment foram acréscimos no custo do projeto e redução 
das premissas de inflação o qual impacta negativamente os contratos de comercia-
lização de energia elétrica no ambiente regulado -CCEAR assim como o atraso no 
início do empreendimento por falta de emissão de licença de operação. (b) Provi-
são para perdas representa acréscimo ao impairment realizado por Sinop Energia  
realizado sob a ótica do investidor no montante de R$ 102.872 (R$ 135.347 em 
2020). Para fins de teste foi considerada as mesmas premissas utilizadas por Sinop 
Energia ajustado ao Wacc do investidor de 8,7% (8,5% em 2020).
7. Ativo Imobilizado: Composição do saldo

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

anual % Custo

Depre- 
ciação  

acumulada
Valor  

residual
Valor  

residual
Terrenos - 3.851 - 3.851 797
Prédio 3.3 29.217 16.031 13.186 14.149
Instalações 3.3 687.957 386.196 301.761 324.465
Maquinário e 
 equipamento 7,9 1.961.719 1.344.798 616.921 627.519
Veículos 20 4.589 3.143 1.446 398
Bens de informática 20 7.847 6.366 1.481 1.755
Outros 10 8.655 4.202 4.453 3.293

2.703.835 1.760.736 943.099 972.376
Adiantamento a
 fornecedores (*) 39.087 36.489

982.186 1.008.865
(*) Adiantamentos a fornecedores correspondem principalmente os adiantamentos 
contratuais efetuados à Siemens Energy, fornecedora das turbinas da planta, obje-
tivando a fabricação de partes e peças.
8. Contas a Pagar e Fornecedores (circulante e não circulante)

31/12/2021 31/12/2020

Descrição
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Suprimentos de Gás e energia 178.913 - 132.834 -
Encargos Setoriais 13.854 - 8.785 -
Transmissão 9.162 - 4.184 -
Imobilizado 6.564 73.266 7.963 32.636
EDF Internacional 20.992 - 15.937 -
Outros 7.326 - 16.133 -

236.811 73.266 185 836 32 636
9. Patrimônio Líquido: a. Capital social: O capital integralizado em 2021 e 2020 é 
de R$ 483.409, representado por 483.408.880 ações ordinárias, sem valor nominal, 
distribuídas da seguinte forma: 
Posição Acionária 2021 2020
EDFI - Électricité de France Internacional 483.408.879 483.408.879
EDF Norte Fluminense Serviços e Projetos  
 em Geração de Energia Ltda 1 1
 483.408.880 483.408.880
10. Receita Líquida
Descrição 2021 2020
Receita venda mercado cativo (*) 3.430.480 2.707.532
Receita venda Mercado Curto Prazo (**) 552.528 58.222
Receita venda Exportação - 25.775
Deduções sobre a receita (***) (1.239.553) (952.393)

2.743.455 1.839.136
11. Custo de Geração e Produção de Energia
Descrição 2021 2020
Custo Gás (*) (1.335.000) (806.780)
Depreciação (125.443) (101.605)
Custo de Energia (292.350) (166.335)
Custo de transmissão (51.501) (48.183)
Químicos e Gases (3.772) (3.652)
Água (611) (544)

(1.808.677) (1.127.099)
Emmanuel Charles Delfosse - Diretor Presidente

Mariano Gaio - Diretor Financeiro e Administrativo
Sergio Carvalho Aguiar - Contador - CRC 090.733 O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Diretores da EDF Norte Fluminense S.A. Rio de Janeiro/ 
RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da EDF Norte Fluminen-
se S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EDF Norte 

Fluminense S.A. 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 con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-
trações 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 Contabili-
dade, 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. 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 pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsa-
bilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nos-
sos 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 audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objeti-
vo 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. - Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financei-
ras 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 apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponden-
tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 
KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Milena dos Santos Rosa - Contadora CRC RJ-100983/O-7

Kinder: Ferrero Brasil diz que não recebeu notificação da Senacon

A Ferrero Brasil se 
posicionou acer-
ca da notificação 

da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), so-
bre a formalização de um 
recall do chocolate Kinder. 

Em nota enviada ao Mo-
nitor Mercantil e à Agência 
Brasil, a Ferrero Brasil in-
formou que ainda não foi 
notificada oficialmente pela 
Senacon sobre possíveis es-
clarecimentos em relação a 
episódios de intoxicação em 

produtos da Kinder Europa 
e que recebeu a informação 
sobre o caso pela imprensa.

“Estamos em constante 
contato com as autorida-
des em todos os países em 
que operamos. No Brasil, 
a Ferrero entrou em con-
tato voluntariamente com 
a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
esclarecendo os fatos e 
colocando-se à disposição 
para quaisquer informações 
adicionais. A Ferrero reitera 

que o recall voluntário que 
vem sendo realizado em ou-
tros países refere-se apenas 
a produtos das linhas Kin-
der Surprise, Kinder Mini 
Eggs, Kinder Surprise Maxi 
100g e Kinder Schokobons 
fabricados em Arlon, Bélgi-
ca. Estes produtos não são 
vendidos pela Ferrero no 
Brasil, portanto não há que 
se falar em retirada destes 
itens do país”, diz a nota.

A empresa diz ainda que 
lamenta a situação e que o 

episódio atinge “o cerne 
do que defendemos e to-
maremos todas as medidas 
necessárias para preservar 
a total confiança de nossos 
consumidores”.

Dezenas de casos de con-
taminação por salmonela 
foram detectados na Euro-
pa. As suspeitas do foco de 
contaminação são de pro-
dutos fabricados na Bélgica, 
o que levou à sua retirada 
dos mercados por parte do 
fabricante Ferrero.

A empresa solicitou a de-
volução dos produtos Kin-
der produzidos nas fábricas 
de Arlon, na Bélgica, os 
quais eram comercializados 
na França, na Bélgica, no 
Reino Unido, na Irlanda do 
Norte, na Alemanha e na 
Suécia.

Segundo o site do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública,  “a possibilidade de 
risco de contaminação em 
chocolates” levou a Sena-
con a notificar a Ferrero.

Ainda segundo a pasta, 
caso os produtos não te-
nham chegado ao mercado 
brasileiro, como explicou 
a Ferrero - que estes pro-
dutos não são vendidos 
pela empresa no Brasil - o 
procedimento é arquivado. 
Mas a pasta insiste que, “no 
entanto, se o produto tiver 
indícios de risco aos consu-
midores em território bra-
sileiro, o fornecedor deve 
formalizar o recall imedia-
tamente”.
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ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1

Edital de Convocação para AGO/E
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação 
no dia 26/04/2022, em AGO/E, que será realizada na modalidade DIGITAL, e 
sua transmissão será pela plataforma Google Meet, que terá o link de acesso 
disponibilizado aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) AGO/AGE: a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício; c) Fixação dos honorários da diretoria 
para o exercício 2022; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais.

RJ, 13/04/2022.
A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 02.316.471/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Srs. Acionistas convidados a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da 
Companhia, nesta cidade, na Av. Ataulfo de Paiva 1.100, 2º andar, às 10h 
do dia 02/05/2022, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras por eles apresentadas, relativamente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria 
e de Conselho de Administração; e (iii) outros assuntos de interesse geral. 
RJ, 11/04/2022. A Diretoria.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 / NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”).

Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 
da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística 
S.A. (“Companhia”), a participar da AGOE, sob a forma digital, conforme 
disposto na Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, a ser realizada 
no dia 27/04/2022, às 10h, com o fim de debater e deliberar sobre as 
seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das 
Demonstrações Financeiras com as contas dos administradores, Relatório 
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes da Companhia 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021; (ii) destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31/12/2021; (iii) eleição dos membros 
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia 2. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores 
para o período de maio/2022 a abril/2023; (v) Política de Retenção de 
Executivos; (vi) aumento do limite de aportes para o Projeto Logum Fase 
I, no âmbito do Plano de Investimentos; (vii) recebimento da renúncia do 
Conselheiro João Roberto Gonçalves Teixeira ao cargo de membro titular 
do Conselho de Administração da Companhia; (viii) recomposição do 
Conselho de Administração por indicação da acionista Copersucar S.A. 
com eleição de membro titular e membros suplentes. Para os fins legais, 
a AGOE será formalmente realizada a partir da sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. Será facultada, conforme legislação aplicável, a participação 
e voto dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, 
com a identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão 
de documentos e apresentações, bem como a gravação do conclave em 
áudio e vídeo. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas 
na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGOE por 
seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGOE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso).

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.
Jorge Celestino Ramos

Presidente do Conselho de Administração.

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52

Edital de Convocação: Ficam convidados os Senhores Acionistas a 
comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede 
social, sito a Avenida Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia 
29 de abril de 2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens 
do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como 
do relatório (parecer) dos Auditores Independentes; 2) Destinação do lucro 
líquido 3) Outros assuntos do interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 13 de 
abril de 2022 – A Diretoria.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO, DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E 

DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA. – SICOOB COOPJUSTIÇA

CNPJ N0 02.000.895/0001-90 NIRE/JUCERJA N0 33400017447
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas 
Estadual e Demais Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais no 
Estado do Rio de Janeiro Ltda – Sicoob Coopjustiça, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 6.458 (seis mil quatrocentos 
e cinquenta e oito) associados, em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se nas dependências 
da OCB Sescoop, situada na Rua da Assembleia, nº 11 – Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20011-000, por absoluta falta de espaço em sua sede, no 
dia 28/04/2022, às 15:00 horas, com a presença de 2/3  (dois terços) dos 
associados, em primeira convocação; às 16:00 horas, com a presença de 
metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 
horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 
Assembleia Geral Ordinária 1. Prestação de contas do exercício de 2021, 
compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício 
de 2021, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal e parecer da 
auditoria externa independente, realizada pela Confederação Nacional de 
Auditoria Cooperativa – CNAC; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas; 
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença 
dos membros dos órgãos estatutários; 4. Rateio das despesas; 5. Aplicação do 
FATES; 6. Definição da devolução de capital dos ex associados desligados no 
exercício de 2021; 7. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 8. Outros 
assuntos de interesse social. Assembleia Geral Extraordinária 1. Alteração 
do Art. 30 visando a ampliação do quadro social da Cooperativa para Livre 
Admissão de Associados; 2. Inclusão da Seção II Do relacionamento por meio 
eletrônico no Capítulo IV, com a renumeração dos artigos subsequentes; 3. 
Ajuste do Capítulo VI, em especial o Art. 22, considerando orientação sistêmica 
para inclusão das cláusulas de solidariedade e subsidiariedade passiva das 
cooperativas em relação às obrigações do Banco Sicoob perante o BNDES 
e FINAME, com a renumeração dos artigos subsequentes; 4. Alteração do 
inciso II, do parágrafo 10, do Art. 59 no que se refere ao percentual do Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) para 10%; 5.  Alteração 
do Capítulo IX quanto a Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do 
Brasil (Sicoob) visando adequação sistêmica; 6. Exclusão do art. 71, por conta 
da inserção do art. 65, § 6º, com a renumeração dos artigos subsequentes; 7. 
Inclusão do Art. 77, no Capítulo XII como desdobramento da inclusão da Seção 
II Do relacionamento por meio eletrônico no Capítulo IV.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.
Benino Manuel Alonso Lorenzo - Presidente do Conselho de Administração

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE DIFUSÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 33.959.065/0001-18
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PLEITO

Tornamos público, conforme art. 532 § 2º da CLT, que no dia 11 de Abril de 
2022 tomaram posse neste órgão de classe, os eleitos para os quadros de 
administração e representação, para o período do mandato de 11/04/2022 a 
10/04/2025, são os a seguir relacionados: DIRETORIA-EFETIVA – PRESI-
DENTE - Jorge de Souza Bichara, 1º DIRETOR SECRETÁRIO - Elisabete 
Spinelli, 2º DIRETOR SECRETÁRIO - Marluce Medeiros Paes, 1º DIRE-
TOR TESOUREIRO - João Roberto Costa e 2º DIRETOR TESOUREIRO 
- Edilson Salustiano Alves; DIRETORIA-SUPLENTE – Eugênio da Silva, 
Ary Alfredo Magalhães Peixoto, Sidney Vieira de Mattos, Luna Messi-
na da Silva e Gláucio dos Santos Costa; CONSELHO FISCAL-EFETIVO 
– Hugo Leonardo da Costa, Alberto Carlos da Silva Lopes, Francisco 
Carlos Amaral; CONSELHO FISCAL-SUPLENTE – Antonio Cesar do Es-
pírito Santo Barboza, José Carlos Faria, Vicente Favilla Guimarães da 
Silva; DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO AO CONSELHO DA CON-
FEDERAÇÃO-EFETIVO – Jorge de Souza Bichara, Elisabete Spinelli; 
DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO AO CONSELHO DA CONFEDE-
RAÇÃO-SUPLENTE – João Roberto Costa e Marluce Medeiros Paes. 
Jorge de Souza Bichara – Presidente. Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2022.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARICÁ
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução 
proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE DAS 
PEDRAS em face de ANGELO VAZQUEZ CARPINTERO 
(Processo nº 0005015-56.2017.8.19.0031): O Dr. VITOR PORTO 
DOS SANTOS, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a ANGELO VAZQUEZ CARPINTERO e MARIA 
TERESA BRANDÃO DOS SANTOS, de que no dia 09/05/22, 
às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line (www.
rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 
155.474,84; ou no dia 12/05/22, no mesmo horário e local, a quem 
mais der a partir de 60% da avaliação, a Unidade 17, situada 
no Condomínio Residencial Village das Pedras, Maricá / RJ. 
Cf. o 2º Ofício de Maricá, o imóvel encontra-se matriculado sob o 
nº 85.588 e registrado em nome de Angelo Vazquez Carpinteiro 
casado com Maria Teresa Brandão dos Santos. Débitos de IPTU: 
R$ 5.565,56, mais acréscimos legais (2016 até 2022 - Inscrição: 
116790). Débitos de Condomínio: R$ 66.404,00. Os créditos que 
recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da 
alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo 
único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados intimados do 
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 
889 do CPC. Caso ocorra a remição ou qualquer ato por conta 
do devedor ou credor caberá o pagamento de comissão no 
equivalente de 2,0% do valor da avaliação por quem der causa. 
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, 
até, 15 dias, mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao 
leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, 
foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio 
do Fórum e nos autos acima. RJ, 13/04/2022. Eu, Ana Paula 
Gonçalves Bonitz, Mat. 01-28357 - Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dr. Vitor Porto dos Santos – Juiz de Direito.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSIEUR LE BLOND 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo determinação da Sra. Síndica do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
MONSIEUR LE BLOND, vimos pela presente, convocar os senhores condô-
minos para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no supramencionado condomínio, no dia 19 de Abril de 2022, terça-feira, 
às 19:00 horas em primeira convocação com o quórum legal, ou às 19:30 
horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem os seguintes assuntos constantes da Ordem 
do Dia: 1. Aprovação das contas referentes ao exercício findo (03/2021 
a 02/2022); 2. Aprovação do orçamento para o exercício 2022/2023; 3. 
Eleição de Síndico e Subsíndico; 4. Eleição dos membros efetivos e 
suplentes do Conselho Consultivo; 5. Deliberação e aprovação de alte-
rações no Regulamento Interno: Alterar item 28–permitindo animais e 
os itens 84 a 86–atualizar o índice/valor da multa pecuniária pela trans-
gressão as normas do regulamento interno e convenção; Incluir os se-
guintes itens: Item 21–regulamentar o uso dos elevadores, Item 36 a 
45–regulamentar o uso do salão de festas e Espaço Gourmet, Itens 65 
a 72–fixar o horário e regulamentar a realização de obas nas unidades; 
Item 46 a 55–regulamentar o horário de funcionamento da piscina, sauna, 
academia e lavanderia; 6. Deliberação e aprovação para restauração da 
fachada, bem como forma de custeio; e 7. Assuntos gerais. Para votação 
na Assembleia, o condômino deverá estar quite com as quotas condominiais 
correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até 
a data da Assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de 
condômino deverá estar munido de procuração outorgada com observância 
das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2o do art. 654 
do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração confeccionado de 
modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado 
para o email gerencia5@protel.com.br, com antecedência mínima de 48h 
(quarenta e oito horas) da data da Assembleia, com a indicação do endereço 
eletrônico ou do procedimento necessário para aferição de sua autenticidade, 
sem o que não será aceito, sendo vedada sua eventual verificação no ato da 
Assembleia. Rio de Janeiro, 31 de Março de 2022. 

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
Janaina de Simas Araujo - Supervisora

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57- NIRE 26300039010

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO: Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem 
em Assembléia Ordinária, a realizar-se no dia 28/04/2022, às 9:00 horas, na 
sede social, localizada na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro – Rio de 
Janeiro/RJ. a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. I) Aprovar as 
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2019; 31.12.2020 e 
31.12.2021; II) Eleição/reeleição dos membros da Diretoria; III) Deliberar sobre 
a remuneração dos membros Diretoria. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. 
Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

COOTRAB – COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA
CNPJ Nº 08.623.284/0001-84 / NIRE nº 334.4.0004779-6
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da COOTRAB – COOPERATIVA CEN-
TRAL DE TRABALHO LTDA no uso de suas atribuições legais e estatu-
tárias, convoca suas Cooperativas filiadas a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária Conjunta com os cooperados de cada uma delas a 
ser realizada no dia 26 de abril de 2022, no Apart Hotel Mont Blanc, loca-
lizado à Rua Passos da Pátria, nº 105, 25 de agosto, Duque de Caxias/
RJ, na forma do disposto no art.46 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convoca-
ção às 10:00h, com quórum mínimo de instalação de 2/3 do número de 
filiadas; com 2ª convocação às 11:00h com quórum mínimo de instalação 
de metade mais um do número de filiadas; com 3ª e última convocação 
às12:00h, com a presença das cooperativas filiadas, para analisarem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do relatório 
da comissão mista e o plano de Incorporação. 2. Aprovação do Estatuto 
Social da cooperativa incorporadora, 3. Alteração de objeto da coopera-
tiva incorporadora 4. Manutenção dos diretores e Conselheiros fiscais 
em seus cargos ou substituição deles na cooperativa incorporadora; 5. 
Aprovação de eventuais diligências necessárias quanto ao que ficar de-
liberado nos itens anteriores; 6. Extinção das cooperativas incorporadas; 
7. Autorização para a cisão parcial da Incorporadora para Constituição 
da Subsidiária Integral por escritura pública. Maricá, 13 de abril de 2022.

Andréa Sena Sassone Perrone
Presidente

ADMCOOPER – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E LOGÍSTICA.
CNPJ nº 24.335.225/000-67 - NIRE nº 33.4.0005477-6

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da ADMCOOPER – COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS E 
LOGÍSTICA, convoca seus sócios cooperados a reunirem-se em Assem-
bleia Geral Extraordinária Conjunta a ser realizada no dia 26 de abril de 
2022, no Apart Hotel Mont Blanc, localizado à Rua Passos da Pátria, 
nº 105, 25 de agosto, Duque de Caxias/RJ, na forma do disposto no 
art.46 da Lei n.º 5764/71, com 1ª convocação às 10:00h, com quórum 
mínimo de instalação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação 
às 11:00h com quórum mínimo de instalação de metade mais um do nú-
mero de filiadas; com 3ª e última convocação às12:00h, para analisarem 
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do relatório 
da comissão mista e o plano de Incorporação; 2. Aprovação do Estatuto 
Social da cooperativa incorporadora; 3. Alteração de objeto da coopera-
tiva incorporadora; 4. Manutenção dos diretores e Conselheiros fiscais 
em seus cargos ou substituição deles na cooperativa incorporadora; 5. 
Aprovação de eventuais diligências necessárias quanto ao que ficar de-
liberado nos itens anteriores; 6. Extinção das cooperativas incorporadas; 
7. Autorização para a cisão parcial da Incorporadora para Constituição 
da Subsidiária Integral por escritura pública. Maricá, 13 de abril de 2022.

Pedro Vitor Camargo Fonseca
Diretor

COOPECLEAN – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE 
ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL

CNPJ 25.311.067/0001-78 - NIRE 33.4.0005505-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da COOPECLEAN – COOPERATIVA DE 
TRABALHO E SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM GERAL, 
convoca os seus associados a reunirem-se em Assembleia Geral Extra-
ordinária Conjunta a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, no Apart 
Hotel Mont Blanc, localizado à Rua Passos da Pátria, nº 105, 25 de agos-
to, Duque de Caxias/RJ, na forma do disposto no art.46 da Lei n.º 5764/71, 
com 1ª convocação às 10:00h, com quórum mínimo de instalação de 2/3 
do número de filiadas; com 2ª convocação às 11:00h com quórum mínimo 
de instalação de metade mais um do número de filiadas; com 3ª e última
convocação às12:00h, com a presença das cooperativas filiadas, para 
analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação 
do relatório da comissão mista e o plano de Incorporação. 2. Aprovação 
do Estatuto Social da cooperativa incorporadora, 3. Alteração de objeto da 
cooperativa incorporadora 4. Manutenção dos diretores e Conselheiros 
fiscais em seus cargos ou substituição deles na cooperativa incorporado-
ra; 5. Aprovação de eventuais diligências necessárias quanto ao que ficar
deliberado nos itens anteriores; 6. Extinção das cooperativas incorpora-
das; 7. Autorização para a cisão parcial da Incorporadora para Constitui-
ção da Subsidiária Integral por escritura pública.

Maricá, 13 de abril de 2022.
Beatriz Paganni.

COOPROSAU – COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ nº 24.542.069/0001-05 – NIRE 33.4.0005489-0

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da COOPROSAU – COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSIS-
TENCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais e estatutárias, con-
voca os seus sócios cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária Conjunta a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, no 
Apart Hotel Mont Blanc, localizado à Rua Passos da Pátria, nº 105, 25 
de agosto, Duque de Caxias/RJ, na forma do disposto no art.46 da Lei 
n.º 5764/71, com 1ª convocação às 10:00h, com quórum mínimo de ins-
talação de 2/3 do número de filiadas; com 2ª convocação às 11:00h com 
quórum mínimo de instalação de metade mais um do número de filiadas; 
com 3ª e última convocação às12:00h, com a presença das cooperativas 
filiadas, para analisarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. 
Aprovação do relatório da comissão mista e o plano de Incorporação. 2. 
Aprovação do Estatuto Social da cooperativa incorporadora, 3. Alteração 
de objeto da cooperativa incorporadora 4. Manutenção dos diretores e 
Conselheiros fiscais em seus cargos ou substituição deles na coopera-
tiva incorporadora; 5. Aprovação de eventuais diligências necessárias 
quanto ao que ficar deliberado nos itens anteriores; 6. Extinção das co-
operativas incorporadas; 7. Autorização para a cisão parcial da Incorpo-
radora para Constituição da Subsidiária Integral por escritura pública.

Maricá, 04 de abril de 2022.
Romilce Coelho.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Edital de Convocação – AGO. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolo-
meu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob 
o n.º 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arqui-
vados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) 
sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para reunirem-se 
em assembleia geral ordinária (“Assembleia Geral Ordinária”), a ser realiza-
da em primeira convocação no dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, de 
forma digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft 
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei 
n.º 14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normati-
va n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, 
datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI n.º 81/2020”), para deliberar a res-
peito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação das contas da administração, 
incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas Demonstrações 
Financeiras, e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2021; (ii) a destinação dos resultados do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2021; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia, inclusive dos membros independentes; (iv) 
a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2022; e (v) a autorização para os administradores da 
Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das delibe-
rações tomadas na Assembleia Geral Ordinária. Nos termos do art. 126 da 
Lei das S.A., para participar da Assembleia Geral Ordinária, os acionistas 
ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da 
Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.com previamente à 
data de realização da Assembleia Geral Ordinária: (a) documento de identi-
dade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) ins-
trumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O 
representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples 
dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: 
(a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administra-
dor que (b.i) comparecer à Assembleia Geral Ordinária como representante 
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente 
acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a repre-
sentação dos cotistas na Assembleia Geral Ordinária caberá à instituição 
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fun-
do. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, 
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à ges-
tora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento 
do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação 
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá 
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da 
Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei n.º 
10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter indicação do lugar 
onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data 
e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos. 
Conforme estabelecido na IN DREI n.º 81/2020, os documentos menciona-
dos acima deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no 
máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As 
pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser 
representadas na Assembleia Geral Ordinária por procurador que seja acio-
nista, administrador da Companhia ou advogado, consoante previsto no art. 
126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável, os documen-
tos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia 
Geral Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da 
Companhia. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022. Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.

Ibovespa: Pouca recuperação após quedas sucessivas

Nesta quarta-feira 
, o Ibovespa des-
pontou em um 

movimento contrário às 
principais bolsas europeias, 
afligidas pelo medo em tor-
no da inflação anual do Rei-
no Unido, que atingiu suas 
máximas em 30 anos, re-
portou Rob Correa, analista 
de investimentos CNPI.

“O nosso único índice 
recuperou o fôlego das re-

trações dos últimos dias, 
apresentando uma alta de 
0,64%. O incremento foi 
puxado pelos destaques 
positivos do dia Petrobras 
(PETR4), com uma alta de 
2,51%, recuando no final 
para 2,13%, cotada a R$ 
34,57, e TOTVS (TOTS3), 
com aumento de 2,07% 
mas recuando para 1,90% 
ao fechar em R$ 36,48. O 
destaque negativo do dia 

foi protagonizado pela BRF 
(BRFS3), com um declínio 
acumulado de 1,01% mas 
fechou em R$ 15,78 com 
queda de 0,75%.. 

Segundo o analista, a 
valorização das ações da 
Petrobras deriva da as-
sembleia de acionistas, 
cuja pauta gira em torno 
da votação para aprovação 
ou rejeição de José Mau-
ro Ferreira Coelho para 

a presidência da estatal, 
além do pleito interno a 
respeito do pacote para 
limitar decisões do gover-
no sobre as atividades da 
companhia. 

Ele diz que o otimismo 
em torno da TOTVS se de-
ve à joint venture da empre-
sa de tecnologia com o Itaú 
Unibanco, em que a insti-
tuição financeira está em 
processo de aquisição do 

braço de Techfin da maior 
companhia de tecnologia 
do Brasil. A parceria visa à 
ampliação da distribuição 
de produtos financeiros no 
modelo B2B.  

“Observamos ainda um 
leve tom de alta protago-
nizado pelo dólar, que está 
sendo negociado a R$ 4,69 
em resposta à divulgação do 
dado PPI (Índice de Preços 
ao Produtor nos EUA), que 

veio acima do esperado”. 
Ele lembra que o número 

avançou 1,4% em março em 
relação a fevereiro, ao passo 
que a projeção esperada pelo 
mercado era de um avanço 
de 1,1% para o período. O 
núcleo do PPI, que exclui 
alimentos e energia, registrou 
uma elevação de 1%, medi-
ção superior à expectativa de 
0,5% por parte do mercado 
financeiro.
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Planejamento em prol do clima  
é desafio do setor segurador

A frequência e a in-
tensidade das en-
chentes e inunda-

ções nos Estados Unidos 
levaram um grupo de 300 
vítimas – reunido sob co-
ordenação da organização 
não-governamental An-
thropocene Alliance, que 
alega que o planeta entrou 
em uma nova era geológi-
ca, influenciada diretamente 
pela ação humana – a plei-
tear ao Governo Federal 
que reformule o Programa 
Nacional de Seguro contra 
Inundações, que é obrigató-
rio nas comunidades cons-
truídas em áreas de risco. 
Atualmente, esse Programa 
é considerado inadequado 
devido às grandes mudan-
ças climáticas.

Esse caso exemplifica co-
mo o setor segurador pode 
e deve atuar junto a iniciati-
va pública para ajudar a mi-
tigar os efeitos de catástro-
fes naturais, que, segundo o 
recém-divulgado Relatório 
de Riscos Globais de 2022 
do Fórum Econômico 
Mundial, constam entre as 
principais preocupações de 
líderes mundiais. Aliás, os 
riscos ambientais dominam 
as primeiras posições em 

todos os cenários de análise 
desse relatório no curto, no 
médio e no longo prazos.

O estudo aponta que no 
primeiro cenário, de curto 
prazo (0 a 2 anos), o risco 
de eventos catastróficos ex-
tremos (Extreme Weather) 
surge como a principal pre-
ocupação entre os 31,1% 
dos entrevistados.

Já no médio prazo (2 a 
5 anos), o fracasso de uma 
ação mundial conjunta, 
com vistas a contornar o 
cenário climático (Climate 
Action Failure), aparece co-
mo a principal preocupação 
para os 35,7%, seguido de 
eventos catastróficos extre-
mos (Extreme Weather) pa-
ra os 34,6%.

Por fim, no longo prazo 
(de 5 a 10 anos), os riscos 
ambientais dominam o top 
5 das principais preocupa-
ções. O fracasso da ação 
climática mundial (Climate 
Action Failure) é o primeiro 
da lista com 42,1%, seguido 
de eventos catastróficos ex-
tremos (Extreme Weather), 
com 32,4%, depois a per-
da de biodiversidade (bio-
diversity loss), com 27%, 
em quarto lugar, a crise de 
recursos naturais (natural 

resources crisis), com 23% 
e, por último, o impacto da 
ação humana no meio am-
biente (Human Enviromen-
tal Damage) com 21,7%.

O relatório destaca ain-
da que, com o apoio de 
governos, os seguros serão 
estratégicos para atenuar os 
efeitos das mudanças climá-
ticas.

E como o setor segura-
dor pode ser efetivamente 
estratégico no combate à 
ameaça climática que, longe 
de ser uma preocupação fu-
tura, já bate à porta das pes-
soas provocando situações 
de calamidade?

A primeira aliada é a ci-
ência de dados, permitindo 
o acesso das seguradoras 
a informações atualizadas 
para subscrição de seguros 
principalmente, quando o 
risco está diretamente re-
lacionado às mudanças cli-
máticas, que necessitam de 
constante monitoramento. 
Com o passar dos anos, a 
gravidade dos eventos ten-
de a ser maior.

O segundo fator é a tec-
nologia, que vai permitir a 
utilização de ferramentas 
como os drones no segu-
ro rural, para melhorar a 

análise e a vistoria das re-
giões a serem seguradas. A 
exemplo desse grupo dos 
Estados Unidos, uma das 
reclamações é que, após as 
inundações, as reconstru-
ções são feitas em solos en-
charcados e danificados, o 
que não deveria ser permi-
tido. Um apoio efetivo seria 
a reconstrução das casas em 
locais mais seguros.

Desde 2012, o setor se-
gurador tem participado 
ativamente de questões 
aderentes ao tema. Atual-
mente, cerca de 30% das 
empresas participantes do 
Relatório de Sustentabili-
dade do Setor consideram 
aspectos relacionados às 
mudanças climáticas na 
avaliação dos ativos para 
investimentos de recursos 
próprios, reservas técni-
cas, fundos de previdên-
cias e demais recursos fi-
nanceiros. Isso comprova 
que o setor está sempre 
alinhado com as necessi-
dades da sociedade e busca 
atualização para continuar 
atendendo às demandas.

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Diretora-executiva da Confederação 

Nacional das  Seguradoras

Baeta Assessoria inaugura escritório em São Paulo

MDS Brasil esteve presente no RIMS 2022 Qualicorp: Co-working 
e relacionamento no 
Centro de São Paulo

A plataforma de 
planos de saúde 
Qualicorp está 

inaugurando a Qualicity 
um espaço de co-working 
de colaboradores da com-
panhia e relacionamento 
com parceiros do canal 
corretor no Centro de São 
Paulo.

Para a definição de um 
espaço de inovação, a 
Quali escolheu um edifício 

icônico de 1897 na rua XV 
de Novembro, no Centro 
antigo da cidade, marco 
simbólico do berço das 
atividades tanto da Com-
panhia como dos corre-
tores de planos de saúde. 
O prédio foi reformado e 
restaurado internamente, 
respeitando as regras dos 
órgãos públicos que cui-
dam do patrimônio histó-
rico tombado da cidade.

“São Paulo é o 
principal esta-
do brasileiro, 

está no vigésimo primeiro 
lugar no ranking das maio-
res economias do mun-
do (US$ 603,4), seu PIB é 
maior que dos países como 
Polônia, Suécia, Bélgica, Ar-
gentina, Áustria, Noruega, 
Irlanda, Singapura e Dina-
marca. Com uma popula-
ção de 46 milhões de con-
sumidores, esse gigante será 
alvo das nossas atenções”, 
afirma o presidente da Ba-
eta Assessoria, Luiz Philipe 
Baeta Neves.

O executivo revela que 
as expectativas são enor-
mes face ao grande nú-
mero de corretores de 
seguros no Estado de São 
Paulo. Eles representam 
cerca de 60% do contin-
gente nacional da catego-

ria, segundo dados da di-
retoria da empresa.

Atendimento

“Somos uma empresa 
estabelecida há 25 anos 
no Estado do Rio de Ja-
neiro e faremos elevado 
investimento em pessoal 
e tecnologia na Baeta SP. 
As seguradoras parceiras 
podem esperar de nossa 
assessoria um canal pro-
fissional na distribuição de 
seus produtos e políticas 
de atuação com alto nível 
de atendimento técnico e 
comercial”, explica o líder 
da Baeta Assessoria.

Para os corretores de se-
guros ele garante uma aten-
ção especial e uma conversa 
“olho no olho” típica de 
quem entende as necessi-
dades e urgências da profis-

são. Além do atendimento 
personalizado o dirigente 
lembra que os corretores 
vão usufruir da plataforma 
digital BaetaPRO, “sem si-
milar no mercado”.

Avanço

 João Arthur Baeta Ne-
ves, diretor da Baeta Asses-
soria, revela que a empresa 
tem hoje laços comerciais 
com 1.200 corretores de 
São Paulo, cadastrados em 
ao menos uma das segura-
doras parceiras da Baeta ou 
que utilizam algum tipo de 
serviço da empresa.

“Por estes motivos, deci-
dimos dar este passo. En-
tendemos que o nosso aten-
dimento hoje abrange todo 
o território nacional com 
três mil corretores, sendo 
que metade deles está fora 

do Rio e muitos estão con-
centrados em São Paulo”, 
explica o executivo

O CNPJ do Estado de 
São Paulo, exigido por algu-
mas seguradoras, também 
facilitará o atendimento da 
Baeta e “nos tornará mais 
próximos dos corretores 
paulistas, que terão à dis-
posição todos os serviços 
oferecidos aos corretores 
fluminenses com enorme 
sucesso: BaetaPRO, Multi-
cáculo, Simulador de saúde, 
entre tantos outros www.
baeta.com.br

“É um avanço enorme! 
Vamos atender todas as 
companhias e operadoras 
parceiras da Baeta e com is-
so esperamos dobrar de ta-
manho nos próximos dois 
anos. Estamos depositando 
muitas expectativas no mer-
cado paulista”, concluiu.

A MDS, líder em 
Portugal e uma 
das principais 

corretoras do país no seg-
mento de seguros, ressegu-
ros, gestão de benefícios e 
consultoria de riscos, mar-
cou presença em mais uma 
edição do Rinis (Risk and 
Insurance Management 
Society, Inc.), considerado 

o maior e mais abrangente 
evento de gerenciamen-
to de riscos do mundo. O 
evento aconteceu entre os 
dias 10 e 13 de abril, em 
São Francisco, na Califór-
nia.

O Espaço Brokerslink 
contou com a presença dos 
executivos da MDS, como 
José Manuel Dias da Fon-

seca, CEO do MDS Group 
e Chairman da Brokerslink; 
Jorge Luzzi, CEO Global 
da RCG; Ariel Couto, CEO 
da MDS Brasil e Ameri-
cas Regional Manager da 
Borkerslink; Thiago Tristão, 
Vice-presidente de Riscos 
Corporativos da MDS Bra-
sil e CEO da MDS Reinsu-
rance Solutions; Frederico 

Casal-Ribeiro, Global Busi-
ness Developer, Caio Car-
valjo, diretor de Riscos Em-
presariais da MDS Brasil; 
Leandro Bonilha, diretor 
de Riscos Corporativos da 
MDS Brasil; Marjory Hoe-
jenbos, diretora de Ressegu-
ros da MDS Brasil; e Sergio 
Botelho, diretor de Power e 
Energy da MDS Brasil.

Rede Saúde Total e a  
ADERJ garantirão 
assistência para associadas

A Rede Saúde Total 
fechou um convê-
nio com a Asso-

ciação de Atacadistas e Dis-
tribuidores do Estado do 
Rio de Janeiro (Aderj), para 
os colaboradores e as em-
presas associadas. O plano 
oferece consultas e exames 
médicos com preços redu-
zidos em todas as especia-
lidades, com descontos de 
até 90%. Quem efetuar a 
adesão, vai ter o desconto 
em diversos estabelecimen-
tos comerciais, como aca-
demias de ginásticas, uni-
versidades, farmácias, além 
de pagar uma mensalidade 

de R$ 37,90, com direito a 
incluir até cinco dependen-
tes, independente do grau 
de parentesco.

O cartão Saúde Total 
oferece assistência médica, 
odontológica e conta com 
um seguro de vida com co-
bertura de R$ 5.000,00, au-
xílio funeral e um plano de 
capitalização que possui um 
sorteio mensal. O benefici-
ário conta com uma central 
de atendimento exclusiva, 
onde é feita a marcação dos 
exames e consultas e avisa 
ao cliente através do email, 
SMS, Whatsapp ou através 
de um contato telefônico.

Pandemia: 45% da 
população ainda  
se sente despreparada

Quase metade 
(45%) dos brasi-
leiros não se sen-

te preparado para enfrentar 
outras situações inesperadas 
como a pandemia, contra 
28% que disseram estar par-
cialmente em condições de 
passar por eventos similares 
e apenas 27% totalmente 
prontos para viverem uma 
situação semelhante.

Questionados acerca dos 
impactos da Covid-19 em 
suas vidas, 62% dos entre-
vistados afirmaram dar mais 
valor às pessoas que amam. 
Sobre o que fizeram ou es-
tão fazendo para proteção 
de si e da família de situa-
ções adversas, 23% afirma-
ram ter começado a guardar 
algum dinheiro; outros 17% 
disseram ter contratado um 
seguro (6% deles escolheu 
o seguro de vida) e 11% não 
tomou nenhuma atitude pa-
ra se proteger da doença.

É o que revelou um es-
tudo inédito, encomendada 
pela Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vi-
da – Fenaprevi ao Instituto 
Datafolha, que buscou ava-
liar a percepção dos brasi-
leiros sobre os impactos da 
Covid-19 na sua vida e as 

percepções sobre proteção, 
planejamento e seguros.

A pesquisa foi realizada 
entre 18 de novembro e 
01 de dezembro de 2021, 
e ouviu 2023 pessoas em 
todo o país (com 18 anos 
ou mais), com destaque à 
classe C que possui 48% 
dos representantes. Ain-
da sobre o universo da 
amostra, 73% dela é for-
mada por pessoas econo-
micamente ativas (PEA); 
27% por não ativos sendo, 
na maioria, aposentados 
(15%). A média de idade 
das pessoas ouvidas é 44 
anos, e 69% têm filhos.  A 
margem de erro é de dois 
pontos percentuais.

“A pesquisa nos eviden-
ciou uma maior preocupa-
ção das famílias com prote-
ção e planejamento, que não 
necessariamente se trans-
forma em ação. Existe uma 
dificuldade em se pensar no 
amanhã e por outras teorias 
que vão da nossa memória 
inflacionária à falta de renda 
disponível, até motivações 
sociológicas como de ser 
feliz vivendo o hoje, sem 
pensar no amanhã”, analisa 
Edson Franco, presidente 
da Fenaprevi.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
2021 2020

Ativo
Circulante

(reapre-
sentado)

Caixa e equivalentes de caixa 13.220 36.059 
Contas a receber de terceiros 3.690 5.109 
Contas a receber com partes relacionadas 145 916 
Despesas antecipadas 3.859 3.458 
Tributos a recuperar 1.729 2.052 
Outros ativos 111 436 
Total do circulante 22.754 48.030 
Não circulante
Depósitos judiciais 13.870 13.621 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.205 12.066 
Investimentos 3.439 62.788 
Imobilizado 21.252 26.806 
Intangível 61.200 81.999 
Ativo de direito de uso 66.232 65.119 
Total do não circulante 179.198 262.399 
Total do ativo 201.952 310.429 

2021 2020
Passivo
Circulante

(reapre-
sentado)

Empréstimos e financiamentos 34.310 31.101 
Contas a pagar a terceiros 3.990 6.587 
Contas a pagar com partes relacionadas – 47 
Dividendos antecipados 770 –
Títulos a pagar – 28.125 
Passivo de arrendamento 25.170 18.193 
Obrigações sociais e gratificações a pagar 2.696 6.764 
Obrigações tributárias 2.043 2.468 
Provisão de férias e encargos sociais 5.326 7.124 
Adiantamentos de clientes 5.534 2.350 
Outros 193 575 
Total do circulante 80.032 103.334 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 59.171 118.239 
Títulos a pagar – 300 
Passivo de arrendamento 61.377 60.446 
Provisão para contingências 14.616 13.399 
Provisão para benefício de assistência médica 3.540 3.228 
Total do não circulante 138.704 195.612 
Patrimônio líquido
Capital social 24.801 32.611 
Adiantamento para futuro aumento de capital 18.000 –
Ações em Tesouraria – ( 268)
Prejuízos acumulados ( 59.585) ( 20.860)
Total do patrimônio líquido ( 16.784) 11.483 
Total do passivo e do patrimônio líquido 201.952 310.429 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
 social

Capital social
a integralizar AFAC

Ações em
 tesouraria

Prejuízos
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 25.932 ( 1.162)    – ( 106) ( 4.547) 20.786 
Aumento de capital 7.023    –    –    –    – 6.354 
Integralização de capital social    – 818    –    –    – 818 
Ações adquiridas    –    –    – ( 162)    – ( 162)
Prejuízo do exercício    –    –    –    – ( 16.313) ( 16.313)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (reapresentado) 32.955 ( 344)    – ( 268) ( 20.860) 11.483 
Adiantamento para aumento de capital    –    – 18.000    –    – 18.000 
Integralização de capital social ( 344) 344    –    –    –    – 
Cisão parcial em 31/01/2021 ( 7.810)    –    –    –    – ( 7.810)
Ações adquiridas    –    –    – 268    – 268 
Prejuízo do exercício    –    –    –    – ( 38.725) ( 38.725)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 24.801    – 18.000    – ( 59.585) ( 16.784)

Cultura Inglesa IdIomas s.a.
CNPJ 17.855.050/0001-53

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
2021 2020

(reapre-
sentado)

Receita operacional líquida 134.615 151.494 
Custo dos serviços prestados ( 49.160) ( 53.723)
Lucro bruto 84.445 97.771 
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas ( 116.432) ( 103.733)
Resultado de equivalência patrimonial 8.328 15.220 
Outras ( 2.238) ( 1.427)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras ( 24.888) 7.831 
Despesas financeiras ( 16.326) ( 15.107)
Receitas financeiras 1.350 1.284 
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
  contribuição social ( 39.864) ( 5.992)
Imposto de renda e contribuição social 1.139 ( 10.321)
Prejuízo do exercício ( 38.725) ( 16.313)

Thomaz Fernando Sugimoto - CPF 261.758.898-00 - Diretor
Luis Augusto Tiburcio - CRC SP 198979/0 - Responsável Técnico

Atualização monetária – 879 
Provisão para benefício de assistência médica 312 3.228 
Variação em ativos e passivos
Contas a receber ( 55) ( 203)
Despesas antecipadas ( 401) 1.338 
Depósitos judiciais ( 249) –
Outros ativos 648 793 
Créditos e débitos com controladas 724 ( 455)
Adiantamento de clientes 3.184 –
Contas a pagar 390 ( 7.764)
Obrigações sociais e fiscais ( 425) 665 
Provisão para férias e encargos sociais ( 4.930) ( 1.257)
Outros passivos 1.205 ( 128)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 13.833 24.876 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimentos ( 2.590) ( 9.249)
Aquisição de imobilizado ( 2.380) ( 4.662)
Aquisição de intangível – ( 2.111)
Dividendos recebidos 1.168 6.550 
Caixa gerado/(aplicado) nas atividades de investimentos ( 3.802) ( 9.472)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação financiamentos – 30.034 
Amortização de financiamentos ( 33.215) ( 5.418)
Amortização de arrendamentos ( 18.693) ( 21.080)
Adiantamento para futuro aumento de capital 18.000 –
Dividendos antecipados 770 –
Ações adquiridas 268 7.010 
Caixa gerado pelas atividades de financiamento ( 32.870) 10.546 
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa ( 22.839) 25.950 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 36.059 10.109 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 13.220 36.059 
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa ( 22.839) 25.950 

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 antes do imposto de renda e contribuição social ( 39.864) ( 5.992)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o 
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 12.431 15.402 
Depreciação de direito de uso de arrendamento 18.858 12.610 
Baixas de imobilizado e intangível 13.671 1.452 
Equivalência patrimonial ( 8.328) ( 15.220)
Provisão para devedores duvidosos 1.474 12 
Provisão para contingências 1.217 318 
Provisões diversas – ( 1.192)
Encargos financeiros sobre financiamentos 7.341 6.774 
Juros sobre arrendamentos 6.654 13.646 
Descontos obtidos em arrendamentos ( 24) –

Balanço Patrimonial em R$

Demonstração de Fluxo de Caixa em R$

Valmir de Araujo Costa - Diretor Presidente - CPF 007.533.787-87
Patrícia Etelvina Oliveira de Lima - Contadora 

CRC/RJ N° RJ-106334/O-7 - CPF: 704.554.902-44

Passivo 20.963.098,64 20.305.758,55
Circulante 1.352.720,30 2.847.141,52

Contas a pagar comerciais 750.000,00 2.750.000,00
Tributos a pagar 102.720,30 97.141,52
Adiantamentos de Vendas 500.000,00 -

Patrimônio Líquido 19.610.378,34 17.458.617,03
Capital Social 13.000.000,00 13.000.000,00
Reserva de Capital 646,50 646,50
Reserva Legal 536.708,40 306.028,45
Reserva de Lucros a Realizar 6.073.023,44 4.151.942,08

31/12/2021 31/12/2020
Ativo 20.963.098,64 20.305.758,55
Circulante 1.433.190,91 853.026,35

Caixa e Equivalentes de Caixa 57.923,53 30.133,00
Contas a receber - 164.481,95
Aplicações e ativos Financeiros 1.375.267,38 534.936,38
Outros créditos e ativos - 123.475,02

Não Circulante 19.529.907,73 19.452.732,20
Propriedades para Investimentos 19.173.590,74 -
Imobilizado 356.316,99 19.452.732,20

Demonstrações de Resultado do Exercício em R$
31/12/2021 31/12/2020

Receita Operacional Bruta 3.281.129,54 2.920.020,51
(-) Deduções da Receita Bruta (119.761,26) (106.580,76)

Receita Operacional Líquida 3.161.368,28 2.813.439,75
(-) Custo dos Imóveis Vendidos -  -
Receitas Financeiras 7.301,08 16.132,03

Lucro Bruto Operacional 3.168.669,36 2.829.571,78
Despesas Operacionais 612.532,38 362.961,87
Despesas Financeiras 5.266,70 5.450,63

Resultado Operacional Líquido 2.550.870,28 2.461.159,28
Receitas Não Operacionais - -
Despesas Não Operacionais 5.849,67 -

Resultado Líquido do Exercício 2.545.020,61 2.461.159,28
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em R$

Capital Social
Reservas

Capital Legal Lucros a Realizar Lucros e Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31/12/2019 13.000.000,00 646,50 306.028,45 29.342,99 2.152.439,81 15.488.457,75

Ajustes de exercícios anteriores - - - - - -
Aumento de capital - - - - - -
Reversão de Reservas - - - - - -
Resultado Líquido do Exercício - - - - 2.461.159,28 2.461.159,28

Destinação do Resultado Líquido
Reserva Legal - - - - - -
Dividendos pagos - - - ( 491.000,00) - (491.000,00)
Reserva de Lucro a Realizar - - - 1.070.811,39 (1.070.811,39) -

Saldo em 31/12/2020 13.000.000,00 646,50 306.028,45 609.154,38 3.542.787,70 17.458.617,03
Ajustes de exercícios anteriores - - 107.621,99 ( 107.621,99) - -
Aumento de capital - - - - - -
Reversão de Reservas - - - - -
Resultado Líquido do Exercício - - - - 2.545.020,61 2.545.020,61

Destinação do Resultado Líquido
Reserva Legal - - 123.057,96 ( 123.057,96) - -
Dividendos pagos - - - ( 393.259,30) - ( 393.259,30)
Reserva de Lucro a Realizar - - - 6.087.808,31 (6.087.808,31) -
Saldo em 31/12/2021 13.000.000,00 646,50 536.708,40 6.073.023,44 - 19.610.378,34

2021
Atividades Operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda: 2.545.020,61
Despesas e Receitas que não afetam o fluxo de caixa -
Lucro líquido ajustado 2.545.020,61
Aumento (Redução) de Ativos (657.340,09)
Fluxo de caixa líquido originado de atividades 
operacionais:

1.887.680,52

Atividades de Investimento
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de 
investimento

(1.859.889,99)

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 27.790,53
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1° de janeiro 30.133,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro 57.923,53

Relatório de Diretoria: Prezados Senhores, apresentamos as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021.

Notas Explicativas: A Renostra Empreendimentos S/A. é uma S/A de capital fe-
chado, constituída em 13/11/2006. A Cia. tem por objeto a Incorporação Imobiliária; 

Compra e Venda de Bens Móveis e Imóveis Próprios (sem intermediação); Admi-
nistração de Imóveis Próprios; Arrematação de Bens Móveis e Imóveis em Leilões; 

e Participação em Outras Empresas de Finalidades Lucrativas. As Demonstrações 
financeiras foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC e a Lei nº 6.404/76.

Regiões de petróleo são leiloadas sem estudos de impacto ambiental
FUP denuncia reutilização de parecer em nova tentativa de venda de áreas sensíveis 

Foram arrematados 
nesta quarta-feira 
59 blocos explora-

tórios de petróleo, em seis 
bacias, que geraram R$ 
422.422.152,64 em bônus 
de assinatura – um ágio de 
854,84%. A sessão públi-
ca do 3º Ciclo da Oferta 
Permanente de Concessão 
(OPC) foi realizada pela 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). A agência 
reguladora acredita que o 
certame resultará em, pelo 
menos, R$ 406.290.000,00 
em investimentos somente 
na primeira fase do contra-
to (fase de exploração).

Henrique Jäger, pesquisa-
dor do Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (Ineep), é categórico 
sobre a condições da região: 
“As áreas colocadas à ven-
da novamente pela ANP 
são regiões altamente sensí-
veis a questões ambientais, 
próximas de unidades de 
conservação ou de comu-

nidades tradicionais. Jus-
tificando as negociatas, a 
agência apresenta o mesmo 
parecer de dois anos atrás, 
sem qualquer embasamento 
científico, já que não conta 
com nenhum estudo de im-
pacto ambiental. O próprio 
Ibama se manifestou con-
trário. O que aparece nos 
leilões da ANP é a total fal-
ta de transparência”, afirma 
Jäger.

Em função da diversida-
de dos blocos arrematados, 
os investimentos ocorrerão 
em seis estados: Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo, Santa Ca-
tarina e Paraná. Os blocos 
foram arrematados por um 
total de 13 empresas, sendo 
uma delas nova entrante no 
país (CE Engenharia).

No regime de concessão, 
os vencedores são definidos 
por dois critérios: bônus de 
assinatura (80%) e progra-
ma exploratório mínimo – 
PEM (20%) oferecidos pe-
las licitantes.

Os bônus são os valo-

res em dinheiro ofertados 
pelas empresas, a partir de 
um mínimo definido no 
edital, e são pagos pelas 
vencedoras antes de as-
sinarem os contratos. Já 
o PEM, medido em uni-
dades de trabalho (UTs), 
define um mínimo de ati-
vidades que a empresa se 
propõe a realizar no bloco 
durante a primeira fase do 
contrato (fase de explora-
ção), como sísmicas, per-
furações de poços etc.

Para a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), o 
leilão é uma nova tentati-
va irresponsável de colocar 
áreas de importância ecos-
sistêmica nas mãos da ini-
ciativa privada. Sem o aval 
de estudos ambientais pré-
vios, a reutilização de um 
parecer conjunto assinado 
pelos ministérios de Minas 
e Energia e do Meio Am-
biente, de outras rodadas de 
licitação do “Ciclo da Ofer-
ta Permanente de Conces-
são”, apenas tenta reverter 
o fracasso de vendas de blo-

cos na região Nordeste em 
leilões anteriores.

Campos do NE

Desde 2019, os campos 
de petróleo do nordeste 
do Brasil, correspondentes 
a mais de 80% dos dispo-
níveis no novo leilão, não 
despertam interesse. Segun-
do o coordenador-geral da 
FUP, Deyvid Bacelar, a rele-
vância ambiental e a possi-
bilidade de embargo judicial 
da exploração nas regiões 
se reflete no baixo entusias-
mo dos investidores nes-
ses blocos em específico.  
“Alguns blocos no catálo-
go novamente são muito 
próximos ao arquipélago de 
Abrolhos, um dos nossos 
santuários de biodiversida-
de marinha no Brasil. Na 
última tentativa por par-
te da ANP, houve ação na 
justiça visando a anulação 
da venda, com participação 
dos Sindipetros Paraná, e 
Pernambuco/Paraíba como 
amicus curiae. A ação aca-

bou suspensa porque não 
houve arremate. A ANP 
insiste, mas mesmo quem 
se dispõe a investir nos lei-
lões entende que a região 
é delicada. Caso o leilão se 
concretize, entraremos com 
ação para reverter”, destaca 
Bacelar.

Ineep

Jäger também chama a 
atenção para o fato de que, 
pela falta de interesse, pos-
sivelmente empresas de 
pequeno ou médio porte 
devem arrematar as áreas. 
“Com pouca ou nenhuma 
experiência em exploração 
e produção de petróleo e 
gás, o risco ambiental é au-
mentado; além de significar 
baixo investimento em tec-
nologia, reduzindo o fator 
de recuperação dos reserva-
tórios”, complementa.

“A FUP vem alertando 
para a necessidade de uma 
gestão de leilões que leve 
em conta os impactos am-
bientais”, frisou.

Para o diretor-geral da 
ANP, Rodolfo Saboia, o 
resultado do leilão foi um 
sucesso. “O resultado do 
leilão de hoje superou as 
melhores expectativas. Em 
primeiro lugar, obtivemos 
arrecadação recorde em ci-
clos da Oferta Permanente, 
o que consolida esse mode-
lo como a principal forma 
de licitação de áreas para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural”, res-
saltou.

Segundo ele, houve re-
corde na quantidade de blo-
cos arrematados nesse mo-
delo, acrescentando 7,855 
mil km² de área explorató-
ria. E o que é mais impor-
tante, obtivemos recorde 
nos compromissos de in-
vestimentos mínimos. “Es-
ses investimentos vão resul-
tar em atividade econômica, 
emprego e renda para os 
brasileiros”, afirmou acres-
centando que é uma mostra 
também de que há muita 
exploração a ser feita além 
do Pré-sal.



9Monitor Mercantil l Quinta-feira, 14 de abril de 2022 Financeiro

continua

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
CNPJ nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Relatório da Administração - Exercício encerrado em 31/12/2021
Atendendo aos dispositivos legais e estatutários, a Administração da Viver Incorporadora e Cons-
trutora S.A. (“Viver”) apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, com 
o respectivo relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Mensagem da Administração: A Administração 
segue comprometida com o processo de reestruturação da Companhia que se iniciou em 2019. 
Adotamos políticas mais conservadoras em relação à alavancagem, foram mais de R$ 1 bilhão de 
desalavancagem desde o início da reestruturação, reduzimos de forma relevante os passivos judi-
ciais, finalizamos todas as obras interrompidas do legado e reforçamos o caixa para suportar os 
novos investimentos e a nova realidade da Companhia. No exercício de 2021, a Companhia superou 
o maior desafio de sua história: a saída da Recuperação Judicial. Além da sentença de encerra-
mento da Recuperação Judicial, o exercício de 2021 nos trouxe o desafio e a certeza de que a em-
presa está preparada para um novo ciclo de operações e crescimento, por meio das novas propos-
tas de modelo de negócio: Distressed e Greenfield. No campo Distressed, criamos a Solv., um mo-
delo de negócio exclusivamente para projetos imobiliários residenciais interrompidos. A Solv. 
nasce para destinar e solucionar os problemas gerados pela falta de liquidez e de crédito, como a 
interrupção das obras e o aumento dos passivos judiciais. Além do know-how de implantar esses 
planos de revitalização dos projetos, temos uma equipe altamente experiente e preparada para 
executá-los. A Solv. prospectou parceiros e estruturou um plano de continuidade para cada projeto 
dentro da Recuperação Judicial da Viver. A missão da Solv. é adquirir projetos inacabados, renego-
ciar seus passivos, repaginar e concluir as suas obras. No universo Greenfield, definimos uma 
estratégia menos abrangente que no passado, passando a atuar no nicho de projetos com VGVs 
entre R$ 70 e R$ 110 milhões, situados em áreas de média renda na cidade de São Paulo, com 
menor concorrência e melhores oportunidades. As aquisições vêm sendo realizadas integralmente 
pela empresa ou por meio de parcerias estratégicas com sócios especializados nos locais de aqui-
sição. A nova Administração, na Companhia desde 2019, encontrou naquele ano uma empresa que 
lutava pela sua sobrevivência e passava por momentos muito difíceis, tanto financeiramente como 
estruturalmente. Ano após ano, a Companhia ganhou corpo, fez as correções necessárias e os 
problemas começaram a ser resolvidos, proporcionando uma realidade de maior liquidez para a 
Companhia. A expectativa para o ano de 2020 era de um ano menos turbulento. Logo nos depara-
mos com a pandemia do Covid-19. Redobramos a atenção e os esforços e, com muito trabalho e 
dedicação, tornamos 2020 um ano de indicadores operacionais incríveis. A performance da Com-
panhia melhorou consideravelmente em 2021. Os processos estão mais maduros e os resultados 
em contínuo progresso. A Companhia está pronta para o novo ciclo descrito acima e, com estraté-
gias bem definidas, projeta crescimento de suas operações para 2022. Desempenho Operacional 
e Financeiro: Vendas Contratadas: O desempenho das vendas no exercício de 2021 foi impulsio-
nado, principalmente, pelo relançamento do empreendimento Nova Fama (GO), realizado no tercei-
ro trimestre do ano. Este empreendimento consistia na última obra paralisada da Companhia. O 
seu relançamento é resultado de anos de trabalho no processo de reestruturação da Companhia. 
No exercício de 2021 as vendas contratadas brutas foram de R$ 59,8 milhões, sendo R$ 41,2 mi-
lhões de estoque performado e R$ 18,6 milhões de projetos em construção, representando um au-

mento de 20% em relação ao exercício de 2020 e 124% em relação a 2019. As vendas líquidas de 
distratos totalizaram R$ 58 milhões no acumulado do exercício, representando um aumento de 
16% em relação a 2020. Projetos Concluídos e Projetos em Construção: Em 31 de dezembro de 
2021 a Companhia possuía 1 empreendimento com Patrimônio de Afetação a ser finalizado sob 
sua gestão, que possui habite-se parcial emitido. A Companhia concluiu um projeto em 2021 - 
Beira Mar Condomínio Clube, situado em Paulista (PE). Estoque de Imóveis a Comercializar: A Viver 
encerrou o exercício de 2021 com 429 unidades em estoque, com um VGV líquido de comissão de 
R$ 75,7 milhões referentes à participação da Companhia, excluindo-se vagas de garagem. Deste 
total, 47% são estoques prontos e 53% em construção. Em dezembro de 2020 o estoque da Com-
panhia era de R$ 102,3 milhões. Ao longo do exercício de 2021, reduzimos em 26% este estoque, 
buscando solucionar um dos legados da Companhia. Banco de Terrenos: O banco de terrenos da 
companhia está sendo requalificado para alinharmos as estratégias da Viver e da Solv. Hoje, o 
banco de terrenos corresponde ao valor de book de R$ 129,1 milhões, enquanto seu valor de ava-
liação a mercado representa o montante de R$ 239,7 milhões. Receita Operacional: A receita ope-
racional líquida foi de R$ 67,9 milhões no exercício de 2021, apresentando um aumento de 54% 
em relação ao exercício de 2020. Este resultado foi fruto, principalmente, das vendas realizadas do 
empreendimento Nova Fama, cuja obra foi retomada em 2021. Os distratos ocorridos no exercício 
de 2021 não impactaram a receita operacional líquida, em decorrência da provisão para distratos 
constituída no exercício de 2020. Custos dos Imóveis: No ano de 2021, o custo dos imóveis foi de 
R$ 55 milhões. Lucro (Prejuízo) Bruto: A Companhia encerrou o exercício de 2021 com um lucro 
bruto de 12,6 milhões e margem bruta ajustada de 32,8%, 81 pontos percentuais acima do acu-
mulado em 2020. Este resultado é consequência da retomada do projeto Nova Fama em 2021 e pelo 
ganho de preço em relação à venda de estoque performado. Despesas com Comercialização, Gerais 
e Administrativas: As despesas com comercialização totalizaram R$ 6,6 milhões no acumulado do 
exercício, representando um aumento de 45% em relação a 2020, decorrente do aumento do volu-
me de vendas. As despesas gerais e administrativas líquidas totalizaram de R$ 48,1 milhões em 
2021. Excluindo-se depreciação e amortização o valor é de R$ 47,1 milhões. O aumento significa-
tivo das despesas administrativas foi derivado do plano de outorga de ações restritas, no montan-
te de R$ 12,7 milhões. Adicionalmente, o aumento nas despesas com pessoal é decorrência da 
expansão das atividades da Solv. que totalizaram o montante de R$ 23,4 milhões em 2021, com-
parados à R$ 16,2 milhões em 2020. Em 31 de dezembro de 2021, foi constituída provisão para 
remuneração variável de empregados e administradores no montante de R$ 5,4 milhões. Resultado 
do Exercício: Em 2021 a Companhia apresentou prejuízo líquido de R$ 57,9 milhões, comparados a 
R$ 181,2 milhões em 2020, uma redução de 68% no prejuízo. A Companhia, além de retomar a 
obra Nova Fama em 2021, paralisada há vários anos no legado da Viver, irá lançar 2 projetos refe-
rentes ao banco de terrenos adquiridos em 2021 na cidade de São Paulo e está fechando novas 
aquisições em 2022, com o objetivo de retomar os lançamentos de novos empreendimentos. Este 
resultado é decorrente, principalmente, do aumento das despesas gerais e administrativas, atra-
vés do plano de outorga de ações restritas no montante de R$ 12,7 milhões e da liquidação de 
contingências com probabilidade de perda possível pagos através da emissão de ações da Com-

panhia na 6ª tranche de aumento de capital da recuperação judicial no montante de R$ 14,5 mi-
lhões. A Companhia, além de retomar a obra Nova Fama em 2021, paralisada há vários anos no 
legado da Viver, lançará 2 projetos referentes ao banco de terrenos, adquiridos em 2021 na cidade 
de São Paulo. Caixa e Equivalentes de Caixa: Em 31 de dezembro de 2021, a conta de caixa e 
equivalentes de caixa totalizou R$ 63,5 milhões, mantendo o patamar do caixa desde o 2T21, e 
encerrando o exercício com caixa 119% acima em relação ao exercício anterior. Gestão de Carteira 
de Recebíveis: Encerramos 2021 com carteira total de R$ 31,1 milhões de recebíveis, sendo R$ 
18,2 milhões relativos a unidades de projetos concluídos, R$ 10,6 milhões a unidades de projetos 
a entregar e R$ 2,3 milhões a terrenos. Endividamento financeiro bruto e líquido: O endividamento 
financeiro bruto da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 236,2 milhões (incluindo R$ 
8,5 milhões de partes relacionadas a pagar para Jive Fundo de Liquidação Financeira), comparado 
a um endividamento financeiro bruto de R$ 213,9 milhões em 31 de dezembro de 2020, o aumento 
foi decorrente, preponderantemente, da liberação de recursos para o projeto Nova Fama, através de 
uma emissão de CCB - Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 15 milhões, com vencimento para 
setembro de 2025. O endividamento financeiro líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2021 
é de R$ 172,8 milhões (incluindo R$ 8,5 milhões de partes relacionadas a pagar para a Jive Fundo 
de Liquidação Financeira), comparado a um endividamento financeiro líquido de R$ 185,0 milhões 
em 31 de dezembro de 2020, decréscimo decorrente, preponderantemente, dos Aumentos de Capi-
tal ocorridos no ano de 2021 a fim de fortalecer a estrutura de capital da Companhia. A Companhia 
encerrou o exercício de 2021 com R$ 63,4 milhões de Caixa e equivalentes de caixa, comparado a 
R$ 28,9 milhões em 2020. O aumento de caixa é justificado principalmente pela subscrição dos 
acionistas que exerceram o direito de preferência nos Aumentos de Capital realizados pela Compa-
nhia no ano de 2021, onde houve a capitalização de recursos no montante de R$ 47,2 milhões. 
Patrimônio Líquido: Em 13 de abril de 2021, o Conselho de Administração da Companhia homolo-
gou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e inte-
gralizadas 9.478.553 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no 
valor total de R$ 12 milhões, sendo: (i) 115.619 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram 
o direito de preferência, totalizando um valor de R$ 0,1 milhão; (ii) 1.117 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos 
acionistas que subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 0; (iii) 
5.864.567 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas 
pelo credor da Companhia, NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros Ltda e por outros cessionários 
de direitos contratuais do Banco Pan, mediante capitalização de créditos detidos contra a Compa-
nhia, totalizando um valor de R$ 7,5 milhões; e (iv) 3.497.250 ações ordinárias, todas nominativas 
e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelos debenturistas da 2ª. Emissão de Debêntures 
da Companhia mediante a capitalização de créditos, totalizando um valor de R$ 4,4 milhões. Em 
08 de julho de 2021, o Conselho de Administração da Companhia homologou o aumento de capital 
social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e integralizadas 33.922.495 novas 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 49,9 milhões, 

ao preço de emissão de R$ 1,47, sendo: (i) 28.808.859 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exer-
ceram o direito de preferência, totalizando um valor de R$ 42,3 milhões; (ii) 4.762.080 ações ordi-
nárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente 
nacional, pelos acionistas que subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor 
de R$ 7 milhões e (iii) 351.556 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscri-
tas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros 
Ltda. e seus cessionários de direitos contratuais do Banco Pan, totalizando um valor de R$ 0,5 
milhão. Em 26 de novembro de 2021, o Conselho de Administração da Companhia homologou o 
aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e integraliza-
das 2.472.901 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor de 
R$ 48,9 milhões ao preço de emissão de R$ 19,80 por ação, sendo subscritas 2.235.773 ações 
ordinárias pelos credores cujos créditos foram habilitados no quadro geral de credores da Compa-
nhia na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, mediante a capitalização de créditos 
detidos contra a Companhia, totalizando um valor de R$ 44,3 milhões e 237.128 ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente 
nacional, pelos acionistas que subscreveram direito de preferência e sobras do aumento de capital, 
no valor de R$ 4,7 milhões. O pagamento dos Créditos mediante emissão de ações pela Companhia 
tem como objetivo reforçar a sua estrutura de capital e balanço, visando ao desenvolvimento, 
ampliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de capital mais sólida por 
meio da consequente diminuição de seu passivo sem a necessidade de desembolso de caixa. O 
capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 2.450 milhões representado por 
142.902.713 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Governança Corporativa: No 
exercício de 2021 a Companhia instalou o seu Comitê de Auditoria e implantou o Canal de Denún-
cias, em consonância com o requerido pela instrução CVM 09/2011 e pelo regulamento do Novo 
Mercado. A Administração compromete-se, sempre, a buscar e aplicar as melhores práticas de 
governança corporativa do mercado. Recursos Humanos: A Viver encerrou o ano de 2021 com 142 
colaboradores, comparado a um quadro de 82 colaboradores no final de 2020. A Companhia ofere-
ce a seus funcionários um pacote de benefícios em linha com o mercado. Relacionamento com 
Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03 informamos que os 
nossos auditores independentes - Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes - não prestaram 
durante o ano de 2021 serviços que não os relacionados à auditoria externa. A política da Compa-
nhia na contratação de serviços de auditores independentes assegura que não haja conflito de 
interesses, perda de independência ou objetividade. Declaração da diretoria: Em observância às 
disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e con-
cordou com a opinião expressa no relatório dos Auditores Independentes e com as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Cláusula Compromis-
sória: A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme 
Cláusula Compromissária constante do seu Estatuto Social.

São Paulo, 29 de março de 2022.

Demonstrações do valor adicionado
Controladora Consolidado

Receitas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Vendas e serviços 5.107 1.513 62.835 44.011

5.107 1.513 62.835 44.011
Insumos adquiridos de terceiros
Custo de produtos, mercadorias e serviços vendidos (42) (40) (50.047) (50.733)
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros 
 operacionais (33.780) 12.552 (31.147) (107.675)
Outros (4.950) 64 11.492 (2.438)

(38.772) 12.576 (69.702) (160.846)
Valor adicionado bruto (33.665) 14.089 (6.867) (116.835)
Depreciação, amortização e exaustão líquidas (476) (2.376) (1.038) (2.764)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia (34.141) 11.713 (7.905) (119.599)
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial 1.951 (152.502) (4.149) (805)
Receitas financeiras 216 544 4.973 3.607

2.167 (151.958) 824 2.802
Valor adicionado total a distribuir (31.974) (140.245) (7.081) (116.797)
Distribuição do valor adicionado 
Pessoal

Salários e encargos 3.434 7.936 10.887 11.039
Comissões sobre venda - 38 1.316 703
Honorários de diretoria 16.007 2.840 16.007 5.156

Impostos, taxas e contribuições
Federais 480 140 (803) 341
Municipais 375 76 485 84

Remuneração de capitais de terceiros
Juros 5.115 29.319 22.778 46.907
Aluguéis 146 187 175 217

Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período (57.531) (180.781) (57.531) (180.781)
Participação dos não-controladores - - (395) (463)

 (31.974) (140.245) (7.081) (116.797)

Balanços patrimoniais
Ativo Controladora Consolidado
Circulante Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa e equivalentes de caixa 5 7 19 63.467 28.993
Títulos e valores mobiliários 5 - - - -
Contas a receber 6 388 20 16.456 22.682
Imóveis a comercializar 7 - - 65.126 59.124
Créditos diversos 8 1.525 2.068 14.762 3.245
Impostos e contribuições a compensar 10 295 753 2.948 2.183
Despesas com vendas a apropriar 31 246 512 246

2.246 3.106 163.271 116.473
Ativos não circulantes mantidos para venda 12 - - - -

2.246 3.106 163.271 116.473
Não circulante

Títulos e valores mobiliários 5 - -
Contas a receber 6 - - 8.646 1.826
Imóveis a comercializar 7 - - 136.317 175.012
Contas correntes com parceiros nos 
 empreendimentos 9 1.354 8.286 1.347 8.297
Partes relacionadas 19 22.624 11.897 1.203 2.073
Créditos diversos 8 387 473 7.259 5.856
Impostos e contribuições a compensar 10 40 40 2.580 2.128
Despesas com vendas a apropriar - - 1.158 -

24.405 20.696 158.510 195.192
Investimentos 11 50.019 198.650 4.034 8.464
Imobilizado líquido 12 628 654 2.555 2.823
Intangível 13 233 529 233 529

75.285 220.529 165.332 207.008
Total do ativo 77.531 223.635 328.603 323.481
Passivo Controladora Consolidado
Circulante Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empréstimos e financiamentos 14 - 362 602 362
Debêntures 14 210.624 209.969 210.624 209.969
Coobrigação na cessão de recebíveis 15 - - 1.433 3.339
Certificados de recebíveis Imobiliários 14 - - - -
Operações com derivativos 30 - - - -
Obrigações com investidores - - - -
Fornecedores  16 1.343 2.381 13.089 9.249
Obrigações trabalhistas e tributárias 20 15.492 5.101 46.833 33.528
Contas a pagar 17 3.720 13.808 73.456 95.408
Credores por imóveis compromissados 18 - - - -
Arrendamento a pagar 17 128 153 494 589
Adiantamentos de clientes e outros 18 - 30 4.447 5.293
Partes relacionadas 19 9.161 165.343 8.551 101
Provisões 21 - - 1.628 2.080
Provisões para perda em investimentos 11 21.197 36.035 684 282

261.665 433.182 361.841 360.200
Passivos relacionados com ativos 
 mantidos para venda 12 - - - -

261.665 433.182 361.841 360.200
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 14 - - 15.000 -
Debêntures 14 - -
Coobrigação na cessão de recebíveis 15 - - 53 298
Certificados de recebíveis Imobiliários 14 - -
Operações com derivativos 30 - -
Obrigações com investidores - -
Obrigações trabalhistas e tributárias 20 1.038 1.271 23.462 27.163
Contas a pagar 17 - - 1.293 3.525
Credores por imóveis compromissados 21 - -
Arrendamento a pagar 17 - 503 5.225 1.934
Adiantamentos de clientes e outros 18 279 - 1.072 -
Provisões 21 15.600 15.967 121.708 157.649
Partes relacionadas 19 - - - -

16.917 17.741 167.813 190.569
Total do passivo 278.582 450.923 529.654 550.769
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)

Capital social 22 2.449.892 2.339.025 2.449.892 2.339.025
Gastos na emissão de ações 22 (37.855) (37.855) (37.855) (37.855)
Ações subscritas a cancelar 22 (45.244) (18.145) (45.244) (18.145)
Adiantamento para futuro aumento 
 de capital 23 - - - -
Prejuízos acumulados - (2.567.844) (2.510.313) (2.567.844) (2.510.313)

 (201.051) (227.288) (201.051) (227.288)
Participação dos não controladores - - - -
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (201.051) (227.288) (201.051) (227.288)
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a
 descoberto) 77.531 223.635 328.603 323.481

Demonstrações Contábeis referentes aos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Demonstrações do resultado

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

Receita operacional líquida 24 4.380 1.297 67.981 44.011
(-) Custos das vendas 24 (7) (40) (55.376) (58.040)
(=) Lucro (prejuízo) bruto 4.373 1.257 12.605 (14.029)
(-) Receitas (despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas 25 (30.247) (20.532) (48.109) (29.342)
Despesas com comercialização 26 27 39 (6.581) (4.518)
Outras receitas (despesas) operacionais 28 (28.736) 19.732 (3.728) (97.507)
Resultado de equivalência patrimonial 11 1.951 (152.502) (4.149) (805)

(=) Prejuízo operacional antes do 
 resultado financeiro (52.632) (152.006) (49.962) (146.201)
Despesas financeiras 27 (5.115) (29.319) (13.061) (39.600)
Receitas financeiras 27 216 544 4.973 3.607
(=) Resultado financeiro líquido (4.899) (28.775) (8.088) (35.993)
(=) Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social (57.531) (180.781) (58.050) (182.194)
(-) Imposto de renda e contribuição
 social corrente 20 - - (627) (418)
(-) Imposto de renda e contribuição 
 social  - diferida 20 - - 751 1.368
(=) Prejuízo do período (57.531) (180.781) (57.926) (181.244)
Atribuível a
Acionistas da Companhia - - (57.531) (180.781)
Participação de não controladores - - (395) (463)

- - (57.926) (181.244)
Prejuízo por ação (expresso em R$ por ação)
Prejuízo básico e diluído por ação 23 (0,0957) (2,0438) - -

Demonstrações do resultado abrangente
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do período (57.531) (180.781) (57.926) (181.244)
Outros resultados abrangentes - - - -
(=) Resultado abrangente do período (57.531) (180.781) (57.926) (181.244)
Atribuível a
Acionistas da Companhia (57.531) (180.781) (57.531) (180.781)
Participação de não controladores - - (395) (463)

(57.531) (180.781) (57.926) (181.244)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado

Das atividades operacionais 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da  
 contribuição social (57.531) (180.781) (58.050) (182.194)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
 pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 476 2.376 1.038 2.764
Provisões para perdas de ativos 3.568 3.896 (35.172) 56.391
Provisões para demandas judiciais (367) (83) (36.393) 28.450
Provisões para garantia de obras - - 269 (631)
Impostos diferidos 3 - (1.134) (1.596)
Encargos financeiros sobre financiamentos 5.006 26.426 5.663 30.454
Parcela capitalizada dos encargos financeiros - 2.546 - 8.612
Resultado de equivalência patrimonial (1.951) 152.502 4.149 805
Perdão de dívidas - (24.792) - (24.792)
Participação de não controladores - - 395 463
 (50.796) (17.910) (119.235) (81.274)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução contas de ativos
Contas a receber (368) 140 37.497 94.277
Imóveis a comercializar - - 33.073 50.283
Impostos e contribuições a compensar 458 645 (1.218) 432
Créditos diversos 629 (845) (12.920) (1.700)
Partes relacionadas (10.727) (11.692) 870 4.239
Contas correntes com parceiros nos empreendimentos 3.364 (258) 3.382 (174)
Despesas com vendas a apropriar 215 167 (1.424) 167
Aumento/(redução) nas contas de passivos
Obrigações trabalhistas e tributárias 10.155 3.584 10.863 (250)
Fornecedores (1.038) (2.654) 3.840 (4.907)
Contas a pagar (10.088) 21.445 (26.390) 5.562
Arrendamento a pagar (528) 47 3.196 181
Partes relacionadas (16.429) (1.336) 8.450 (7.981)
Adiantamento de clientes 249 - 226 (20.763)
Provisões - - - (19.307)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades 
 operacionais (74.904) (8.667) (59.790) 18.785
Pagamento de juros sobre empréstimos e 
 financiamentos, debêntures, coobrigação na 
  cessão de recebíveis e partes relacionadas - (9.681) - (9.686)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (74.904) (18.348) (59.790) 9.099
Das atividades de investimentos
Investimentos em Coligadas/Controladas (4.009) - 683 -
No imobilizado (450) 191 (770) (585)
No intangível 296 (123) 296 (123)
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de 
 investimentos (4.163) 68 209 (708)
Das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos e financiamentos, 
 debêntures, coobrigação na cessão de recebíveis - - 15.000 -
Pagamento empréstimos e financiamentos, 
 debêntures, coobrigação na cessão de recebíveis (4.713) - (4.713) (3.118)
Ações subscritas a cancelar (27.099) (18.145) (27.099) (18.145)
Pagamento de partes relacionadas - (69.389) - (69.389)
Aumento de capital 110.867 105.793 110.867 105.793
Caixa líquido gerado/(aplicado) nas atividades de 
 financiamentos 79.055 18.259 94.055 15.141
Saldo de caixa e equivalentes no final do período 7 19 63.467 28.993
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes (12) (21) 34.474 23.532
Saldo de caixa e equivalentes de caixa início do período 19 40 28.993 5.461
Saldo de caixa e equivalentes no final do período 7 19 63.467 28.993

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social 
integralizado

Gastos na emissão 
de ações

Ações subscritas a 
cancelar

Prejuízos 
acumulados Patrimônio Líquido

Participação dos não 
controladores

Patrimônio Líquido 
consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2019 2.233.232 (37.855) - (2.329.532) (134.155) - (134.155)
Aumento de capital por subscrição privada 105.793 - - - 105.793 - 105.793
Ações subscritas a cancelar - - (18.145) - (18.145) - (18.145)
Distribuição de lucros de minoritários - - - - - 463 463
Prejuízo do período - - - (180.781) (180.781) (463) (181.244)
Em 31 de dezembro de 2020 2.339.025 (37.855) (18.145) (2.510.313) (227.288) - (227.288)
Aumento de capital por subscrição privada 110.867 - - - 110.867 - 110.867
Ações subscritas a cancelar - - (27.099) - (27.099) - (27.099)
Distribuição de lucros de minoritários - - - - - 395 395
Prejuízo do período - - - (57.531) (57.531) (395) (57.926)
Em 31 de dezembro de 2021 2.449.892 (37.855) (45.244) (2.567.844) (201.051) - (201.051)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
1. Informações gerais: A Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Companhia” ou “Viver”) é uma 
sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, tendo suas 
ações negociadas na B3 S.A. sob a sigla VIVR3, não havendo acordo entre acionistas para forma-
ção de bloco controlador. A atividade preponderante da Companhia é, em conjunto com as suas 
controladas e controladas em conjunto, o desenvolvimento de empreendimentos de incorporação 
imobiliária, especialmente residencial e comercial, mediante participação nos empreendimentos, 
por meio de sociedades constituídas com propósito específico, parcerias ou ainda por meio de 
consórcios, bem como a prestação de serviços de gestão dos empreendimentos imobiliários. A 
Companhia apresenta patrimônio líquido a descoberto de R$ 201.051, prejuízos acumulados de 
R$ 2.567.844 em suas operações, tendo apurado prejuízo de R$ 57.926 no exercício de 2021 
(R$ 181.244 no exercício de 2020). 1.1. Recuperação Judicial: Após a realização do IPO em 2007, 
a Companhia adotou estratégia expansionista, seguindo a tendência do setor, e posteriormente 
com a deterioração do mercado passou a sofrer as consequências deste modelo de crescimento, 
tanto no aspecto de mercado, como também pela estrutura de capital existente, que se mostrou 
incompatível com a estratégia adotada. A partir de 2012, o cenário macroeconômico brasileiro pas-
sou a desafiar as expectativas de expansão e geração de caixa do setor. Diante dessa conjunção 
de fatores, em 2012 a Viver atingiu um momento de crise. Naquele momento, a Viver apresentava 
despesas fixas extremamente elevadas, estrutura organizacional desproporcional à sua operação, 
dívidas corporativas com vencimentos no curto prazo de mais de R$ 700 milhões, mais de 30 
projetos paralisados e sem previsão de financiamentos dos recursos para conclusão das obras. 
Neste mesmo ano de 2012, a Companhia optou por iniciar a reestruturação das suas atividades, 
com alteração do quadro de diretores e condução dos negócios norteada em 5 pilares: (i) redução 
de custos e preservação de caixa; (ii) desalavancagem/venda de ativos; (iii) entrega de projetos; 
(iv) fortalecimento da estrutura de capital; e (v) geração de valor. A estratégia de reestruturação 
foi assim implementada. Houve redução de 75% dos custos gerais e administrativos, venda de 
ativos em torno de R$ 500 milhões, redução de 62% das dívidas corporativas (mais de R$ 400 
milhões), além de renegociação dos demais passivos, captação de recursos de mais de R$ 150 
milhões para o término de obras e, por fim, e de extrema importância, entrega de praticamente a 
totalidade dos empreendimentos que estavam em construção. Nada obstante, todos os esforços e 
o sucesso na implementação dos pilares norteadores, o cenário macroeconômico trouxe enormes 
impactos no modelo de negócios que estava sendo desenvolvido na nova gestão e que resultaram 
na crise enfrentada pela Companhia na época: a) A expectativa de ganho de preço não se confir-
mou, pelo contrário, o mercado imobiliário recrudesceu drasticamente; b) Velocidade de vendas em 
níveis muito abaixo da série histórica; c) Volume de repasse altamente impactado pela perspectiva 
macroeconômica - Bancos estavam muito restritivos ao crédito à pessoa física; d) Aumento brutal 
de devolução de unidades por meio de distratos entre adquirentes; e) Aumento exponencial do 
número de ações judiciais, especialmente relativas a distratos de promessas de compra e venda de 
unidades imobiliárias, que afetaram e ainda afetam a geração de caixa das SPEs. No ano de 2016, 
a Companhia realizou uma série de reestruturações operacionais bem-sucedidas que permitiram 
melhorar sua estrutura e, consequentemente, a estrutura das demais controladas. Dentre os proje-
tos realizados estão: (i) Esforço específico de venda e monetização de ativos; (ii) Projeto para mo-
netização de ativos complexos “caixa livre”, com baixa conversão de vendas em caixa; (iii) Rene-
gociação das despesas com fornecedores e advogados; (iv) Negociação com credores financeiros, 
com fechamento de operações de quitação de dívida financeira com desconto; (v) Reestruturação 
operacional de áreas chave na estrutura administrativa, resultando na reorganização de áreas 
e redução do quadro de colaboradores; (vi) Captação de financiamento para as operações, em 
especial; e (vii) Equalização das ações judiciais para redução do passivo contingente. No entanto, 
no âmbito financeiro, a Companhia não logrou êxito em implementar as medidas planejadas, que 
resultou no agravamento da sua crise financeira e das demais controladas: (i) As tentativas de 
renegociação de dívidas esbarraram na resistência de seus principais credores quanto aos termos 
propostos; e (ii) Sem a solução junto a seus credores, a Companhia novamente perdeu atratividade 
quanto a ingresso de novo capital. Diversas conversas com esse intuito foram encerradas devido 
à falta de acordo com os bancos. Com recursos insuficientes em caixa, a Companhia passou a 
repactuar as parcelas do pagamento de suas dívidas com bancos e fornecedores, o que precipitou 
a redução no montante de crédito disponível para a mesma. A Companhia se encontrava em um 
ciclo de deterioração de valor. Com o intuito de reverter este ciclo, foi ajuizada a Recuperação 
Judicial em 16 de setembro de 2016, que foi a medida mais adequada tendo por objetivo preservar 
valor para todos os “stakeholders” do Grupo Viver, a fim de permitir a equalização dos passivos, 
a restauração da relação de confiança com os clientes, fornecedores e bancos, a retomada dos 
lançamentos e, enfim, a superação da crise econômico-financeira. Em 28 de setembro de 2016, 
o Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do 
Estado de São Paulo deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia, 
juntamente com outras sociedades integrantes de seu grupo societário, determinando, entre outras 
medidas: (i) Dispensa de apresentação de certidões negativas para que a Companhia exerça suas 
atividades; (ii) Suspensão das ações e execuções contra a Companhia e as demais recuperandas 
por 180 (cento e oitenta) dias úteis, na forma da Lei; (iii) Apresentação de contas demonstrativas 
pela Companhia até o dia 30 de cada mês, sob pena de destituição dos seus controladores e 
administradores; (iv) Apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias úteis; e (v) Expe-
dição de edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, com o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para habilitações ou divergências dos credores eventualmente não listados no pedido 
de Recuperação Judicial. A íntegra da decisão judicial que deferiu o processamento do pedido de 
Recuperação Judicial encontra-se à disposição dos acionistas da Companhia no seu site. Para 
esse processo foi nomeada como administrador judicial a KPMG Corporate Finance Ltda. (“KPMG”).
Plano de Recuperação Judicial: O Plano Consolidado de Recuperação judicial da Companhia 
(“Plano”) teve como premissa econômica, dentre outros, a capitalização dos créditos concursais, 
por meio de emissão de novas ações da Companhia, o que ocasionou a diluição da participação 
societária dos acionistas que optaram por não exercer o seu direito de preferência na subscrição 
das novas ações. O Plano teve como premissa a divisão dos credores nas seguintes classes: (i) 
trabalhistas; (ii) credores com garantia real; (iii) credores quirografários; (iv) credores microem-
presa e empresa de pequeno porte. Para os credores trabalhistas, o Plano preveu um pagamento 
linear de R$ 12 mil, limitado ao valor do crédito, a todos os credores. O saldo remanescente será 
capitalizado, por meio da emissão das novas ações da Companhia. Os credores com garantia real 
são aqueles que possuem créditos assegurados por direitos reais de garantia (tal como um penhor 
ou uma hipoteca), até o limite do valor do respectivo bem. Os créditos com garantia real poderão 
ser capitalizados por meio da emissão de novas ações da Companhia. Para a capitalização do 
crédito com garantia real, será considerado o seu valor de face na data do pedido de Recuperação 
Judicial, sem qualquer redução ou desconto, mas também sem a incidência de juros ou correção 
monetária, a contar da data do pedido. Os credores quirografários, por sua vez, são divididos em 
duas subclasses: (i) credores adquirentes; e (ii) demais credores quirografários. a) Os credores 
adquirentes são aqueles que (i) tenham unidade imobiliária de algum empreendimento da Compa-
nhia; (ii) ainda possuam um saldo a pagar à Companhia em razão da operação de compra e venda 
da unidade; (iii) a unidade ainda esteja atrelada à operação de compra e venda; (iv) tenham 
ajuizado ação judicial contra a Companhia. Nesses casos, os credores poderão escolher as seguin-
tes formas de pagamento: (i) permanecer com a unidade, realizar o pagamento do saldo remanes-
cente com desconto e desistir da ação judicial; (ii) rescindir o compromisso de compra e venda, 
mediante distrato, com a devolução do valor pago à Companhia e desistir da ação judicial; ou (iii) 
prosseguir com a ação judicial e receber o seu crédito, com desconto de 50%, mediante capitali-
zação, por meio de emissão de novas ações da Companhia. b) Os créditos dos demais credores 
quirografários, assim como os créditos dos credores microempresa e empresa de pequeno porte, 
serão integralmente capitalizados, por meio da emissão de novas ações da Companhia. O Plano 
traz também premissas básicas sobre a emissão das novas ações a serem subscritas pelos credo-
res concursais. A Companhia informa, também, que a opção aos credores pela utilização do servi-
ço do Comissário. No que tange à emissão das novas ações, a Companhia colocou à disposição dos 
credores a utilização da figura do Comissário, o qual receberá as novas ações em favor dos credo-
res que optarem pela sua utilização, realizará a sua venda de acordo com a cotação no momento 
do pregão e entregará os recursos líquidos provenientes da venda ao credor. Aumento de Capital 
autorizado para subscrição privada: Os valores pagos com ações e desembolso de caixa foram 
calculados com base no Quadro Geral de Credores apresentados pelo administrator judicial, o qual 
está publicado no site da Viver e na CVM. Eventuais divergências de valores e habilitações de 
crédito ainda estão em análise perante o Juízo da Recuperação, devendo, dessa forma, ser conver-
tidas nas próximas tranches do aumento de capital, o que vai gerar emissão de novas ações e di-
minuição do passivo da Viver. O aumento de capital destina-se a dar estrito cumprimento às dis-
posições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores da Companhia e homologado 
pelo Juízo competente, bem como a reforçar a estrutura de capital e o balanço da Companhia, vi-
sando ao desenvolvimento, ampliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de 
capital mais sólida, com a consequente reestruturação de parte expressiva dos créditos do grupo 
da Companhia, sendo assegurado o direito de preferência dos acionistas da Companhia na subs-
crição de novas ações. Tendo em vista que será assegurado aos acionistas da Companhia o direito 

de preferência nos termos do artigo 171, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, não haverá diluição 
dos acionistas que subscreverem todas as ações a que têm direito. Somente terá a participação 
diluída o acionista que optar por não exercer o seu direito de preferência ou exercê-lo parcialmente. 
O preço de emissão foi fixado, sem diluição injustificada da participação dos atuais acionistas da 
Companhia, com base nas cotações das ações na B3 antes da apresentação da primeira versão do 
plano, visando eliminar qualquer possibilidade de o preço das ações serem impactadas pela varia-
ção no preço das ações da Companhia após a apresentação da primeira versão do Plano de Recu-
peração Judicial. 1ª Tranche de aumento de capital: Em 21 de maio de 2018 ocorreu a homologa-
ção do aumento de capital social, o qual o montante de subscrição de capital alcançou o montan-
te de R$ 571.253, com a emissão de 288.508.781 ações ordinárias, e como já mencionado esse 
aumento destinou-se a dar estrito cumprimento às disposições do Plano de Recuperação Judicial. 
2ª Tranche de aumento de capital: No dia 12 de novembro de 2018 o Conselho de Administração 
homologou o aumento de capital da Companhia, dentro do capital autorizado, no montante de R$ 
302.108, mediante a emissão de 152.584.772 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal. 3ª Tranche de aumento de capital: No dia 08 de março de 2019 foi homologado em 
reunião do Conselho da Administração o aumento de capital da Companhia, dentro do limite de 
capital autorizado, no montante de R$ 35.196 mediante a emissão de 17.775.438 novas ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 4ª Tranche de aumento de capital: Em 19 de 
dezembro de 2019 o Conselho de Administração homologou o aumento de capital da Companhia no 
montante de R$ 5.049, com a emissão de 255.001 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal. 5ª Tranche de aumento de capital: Em 06 de novembro de 2020 o Conselho de Administra-
ção homologou o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 36.850, com a emissão de 
1.861.113 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6ª Tranche de aumento de capital: 
Em 26 de novembro de 2021 o Conselho de Administração homologou o aumento de capital da 
Companhia no montante de R$ 48.963, com a emissão de 2.472.901 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Encerramento da Recuperação Judicial: Em 17 de dezembro de 2021 foi 
certificado o transito em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial 
da Companhia, nos autos do processo sob nº 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª 
Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo, sendo a decisão do juiz definitiva e incon-
testável. Os créditos concursais remanescentes, bem como todos os créditos ilíquidos, cujo fato 
gerador seja anterior ao pedido da Recuperação Judicial, continuam sujeitos aos efeitos do Plano 
de Recuperação Judicial, com observância das normas legais acerca do valor devido. 1.2. Impac-
tos do COVID-19 nas demonstrações financeiras: Em observância ao Ofício Circular CVM/SNC/
SEP nº 02/2020 de 10 de março de 2020, que trata sobre os impactos econômico-financeiros do 
COVID-19 nas demonstrações financeiras, a Administração avaliou os riscos e incertezas que po-
deriam afetar as demonstrações contábeis ora apresentadas. Nesse sentido, especial atenção foi 
dada àqueles eventos econômicos que tenham relação com a continuidade normal dos negócios da 
Companhia e/ou às estimativas levadas à efeito, sendo os principais pontos analisados: recupera-
bilidade de ativos, provisões para distratos, perdas estimadas do contas a receber de clientes e 
parceiros nos empreendimentos e provisões para contingências. Considerando o cenário de incer-
tezas quanto à erradicação do surto pandêmico para a retomada normal das atividades e seu im-
pacto negativo na economia do país, a administração avaliou os efeitos subsequentes às demons-
trações financeiras, inclusive nas suas projeções de resultado e geração de caixa, aplicando a sua 
melhor estimativa, e realizou complementos de determinadas provisões por ocasião das suas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021. Após a realização 
dessas provisões, a administração concluiu que não há necessidade de contabilização de provi-
sões para perdas adicionais às já realizadas. A Companhia 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. 1.3. Continuidade das opera-
ções: As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram prepara-
das no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia, com base nas projeções 
e na avaliação da administração por conta do encerramento do plano de recuperação judicial. A 
Companhia continua com as seguintes principais medidas, objetivando retomada das suas ativi-
dades preponderantes, a melhor adequação de sua estrutura de capital visando os investimentos 
necessários para o crescimento, a geração futura de resultados operacionais e consequentemente 
a retomada da sua lucratividade: (a) Negociação contínua com credores, no sentido de encontrar 
soluções na forma de quitação das dívidas concursais e extra-concursais remanescentes, seja 
mediante a conversão dos créditos no âmbito da Recuperação Judicial ou com a execução das 
garantias. (b) Foco no processo de repasses dos clientes para geração de caixa livre para a Com-
panhia, bem como na negociação junto aos clientes inadimplentes com ações judiciais, encerran-
do o exercício com R$ 25.102 de recebíveis (líquido de provisões para perdas e distratos); (c) 
Venda de terrenos que não estão nos planos de lançamento da Companhia; (d) Foi criada, e encon-
tra-se em ciclo inicial de operações, uma nova unidade de negócios do Grupo Viver chamada Solv, 
com a missão de retomar e concluir projeto imobiliários paralisados. (e) Participação em novos 
empreendimentos no segmento da incorporação imobiliária, quer seja como sócia ou principal, em 
operações de distressed (aquisição de empreendimentos paralisados visando a retomada das 
obras) ou em operações greenfield (aquisição de terreno, incorporação, construção e venda das 
unidades imobiliárias). A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do 
Mercado, conforme cláusula compromissória constante no seu estatuto social. 2. Principais polí-
ticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo disposição em contrário. 2..1 Base de preparação e declaração de 
conformidade: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor e determinados ativos financeiros mensurados ao valor justo. A preparação de 
demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políti-
cas contábeis. As estimativas são usadas para, entre outros, a determinação da vida útil de bens 
e equipamentos, provisões necessárias para passivos contingentes, provisão para créditos de li-
quidação duvidosa e provisão para distratos, provisão para deterioração de ativos (“impairment”), 
os custos orçados para os empreendimentos, tributos e outros encargos similares. Baseado nesse 
fato, os resultados reais podem ser diferentes dos resultados considerados por essas estimativas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significati-
vamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pe-
riodicamente em prazo não superior a um ano. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
e que possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas para a elaboração das demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 2.4. A 
Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes próprias das demons-
trações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas 
por ela na sua gestão. (a) Demonstrações contábeis individuais: As demonstrações contábeis 
individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e são publicadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas. 
Nas demonstrações contábeis individuais, as controladas e controladas em conjunto são contabi-
lizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demons-
trações contábeis individuais quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao 
mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora. Os encargos fi-
nanceiros incorridos sobre determinados empréstimos e financiamentos e sobre as debêntures, 
cujos recursos foram empregados pela controladora na compra de terrenos e na construção dos 
empreendimentos das sociedades controladas e controladas em conjunto, foram capitalizados e 
são apresentados nas demonstrações contábeis individuais na rubrica de investimentos para che-
gar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora que estão 
apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Esse ajuste, correspondente aos encar-
gos financeiros apropriados às unidades não vendidas dos empreendimentos em construção, nas 
demonstrações contábeis consolidadas, e estão apresentados na rubrica de imóveis a comerciali-
zar e são levados à rubrica de custos das unidades vendidas à medida que as correspondentes 
unidades são vendidas. O reflexo da realização dos encargos financeiros nas demonstrações con-
tábeis consolidadas é registrado nas demonstrações contábeis individuais, com base no método 
da equivalência patrimonial. As demonstrações contábeis das controladas e controladas em con-
junto, para fins de equivalência patrimonial, são elaboradas para o mesmo período de divulgação 
que a Companhia e, quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis 
estejam de acordo com as adotadas pela Companhia. A participação societária no resultado das 
controladas e controladas em conjunto é demonstrada no resultado da controladora como equiva-
lência patrimonial, representando o lucro líquido ou prejuízo da investida atribuível aos controla-
dores. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é ne-
cessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em 
sua sociedade controlada ou controlada em conjunto. A Companhia determina, em cada data de 
fechamento, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas e controladas em 
conjunto sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o 
montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da 
controlada ou controlada em conjunto e o valor contábil, reconhecendo o montante na demonstra-
ção do resultado da controladora. (b) Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações 
contábeis consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board - 
IASB, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Os aspec-
tos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendi-
mento da administração da Companhia, alinhado a aquele manifestado pela CVM no Ofício Circu-
lar CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15), 
sendo que a base para reconhecimento de receitas estão descritas com maiores detalhes na Nota 
2.21. As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis 
consolidadas: (i) Controladas: Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades de 
propósito específico) nas quais a Companhia tem o controle. A Companhia controla uma entidade 
quando está exposta ou tem direito a retorno variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 
entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a enti-
dade. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a 
Companhia e é interrompida a partir da data em que o controle termina. As demonstrações contá-
beis consolidadas incluem as operações da Companhia e das seguintes sociedades controladas e 
respectiva participação percentual na data das demonstrações contábeis:
Controladas e controladas em conjunto diretas 2021 2020
Inpar Investimentos II S A. 100,00 100,00
Inpar Legacy Empreendimentos Ltda. 100,00 100,00
Inpar Participações e Associados Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 105 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 108 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 109 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 111 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 112 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 113 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 116 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 126 SPE Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Res. Viver Reserva SPE 127 LTDA. 100,00 100,00
Inpar Projeto 44 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 45 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 47 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 50 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 71 SPE Ltda. 100,00 100,00

Controladas e controladas em conjunto diretas 2021 2020
Inpar Projeto 76 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 79 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 84 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 86 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 87 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 90 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto 94 SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Lagoa Dos Ingleses SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Calogero Calia SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Cond. Eredita SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Res. Cond. Wellness Resort SPE 42 Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Grand Jardins SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Quatro Estacoes Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Rio Claro Village SPE 67 Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Sports Garden Leste SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Venâncio Alves SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Vinhedo SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Viver Mooca SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Viver Morumbi SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Residencial Von Schilgen SPE Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Samoa SPE 75 Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda. 100,00 100,00
Inpar Projeto Wave SPE Ltda. 100,00 100,00
JMT Propriedade Imobiliaria Ltda. 100,00 100,00
Plarcon Incorporações Imobiliárias S/A 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Altos Do Umarizal SPE 64 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Barra Bali SPE 99 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Canoas Happiness SPE 72 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Condominio Park Plaza SPE 52 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Res. Esporte & Vida Cond. Gravataí SPE 53 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Res. Linea SPE 96 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Res. Viver Bosque SJP SPE 91 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Res. Viver Zona Sul SPE 62 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário SPE 103 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário SPE 65 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário SPE 77 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imob. Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Viver Ananindeua SPE 40 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Imobiliário Viver Castanheira SPE 85 Ltda. 100,00 100,00
Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda. 100,00 100,00
Solv Real Estate Distressed Gestão Imobiliária Ltda 100,00 100,00
Viver Desenvolv. e Construção Imobiliária Ltda. 100,00 100,00
Viver Desenvolv. e Construção Imobiliária SPE 141 Ltda. 100,00 100,00
Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 100,00 100,00
Viver Empreendimentos Ltda. 100,00 100,00
Viver Participações Ltda. 100,00 100,00
XYZ Real Estate Incorporações Imobiliárias Ltda 100,00 100,00
Vila Madalena Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 100,00 100,00
F5 Crédito e Intermediação de Negócios Ltda 100,00 100,00
F5 Intermediação de Negócios Ltda 100,00 100,00
Inpar - Agra - Projeto Residencial Santo Amaro SPE Ltda. 70,00 70,00
Inpar - Agra - Projeto Residencial America SPE Ltda. 70,00 70,00
(ii) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as transações com 
participações de não controladores como transações com proprietários de ativos. Para as compras 
de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a par-
cela adquirida do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líqui-
do. Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores também são 
registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Prejuízos acumulados”. Quando a Com-
panhia deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é mensurada ao seu valor 
justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. O valor justo é o valor contábil 
inicial para subsequente contabilização da participação retida em uma joint venture ou um ativo 
financeiro. As participações minoritárias são demonstradas no patrimônio líquido. (iii) Empreen-
dimentos controlados em conjunto: Os investimentos em joint ventures são contabilizados pelo 
método da equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. Os 
ganhos não realizados com as joint ventures são eliminados na proporção de participação societá-
ria. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências 
de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas em con-
junto são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas contábeis 
da Companhia. 2.2. Apresentação de informações por segmento e natureza: A principal receita 
da Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto vem da atividade de incorporação 
imobiliária. O principal gestor das operações analisa informações analíticas por empreendimento 
para deliberar sobre alocação de recursos e avaliar seu desempenho. A gestão das atividades re-
lativas ao planejamento estratégico, financeira, compras, investimentos de recursos e avaliação 
de performance nos empreendimentos é centralizada, não havendo uma segregação de gestão em 
conjuntos por tipo de empreendimento (residencial de alto, médio e baixo padrão e comercial), que 
pudesse caracterizar-se uma gestão por segmento, ou outros fatores que possam identificar con-
junto de componentes como segmentos operacionais da entidade, sendo as informações apresen-
tadas ao Conselho de Administração de forma analítica por empreendimento e também consolida-
das como um único segmento operacional. Conforme descrito na Nota 1, a Companhia possuiu 
como a sua atividade preponderante a incorporação de empreendimentos imobiliários, atuando 
preponderantemente com parceiros selecionados para desenvolvimento das atividades de constru-
ção vinculadas com os seus empreendimentos imobiliários, objetos de sua incorporação. 2.3. Mo-
eda funcional: A moeda funcional da Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto 
é o real e todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão expressos em milhares 
de reais (moeda de apresentação), exceto quando expressamente indicado de outro modo. Não 
existem operações significativas em moeda estrangeira. 2.4. Estimativas e julgamentos contá-
beis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consi-
deradas razoáveis para as circunstâncias. 2.4.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: 
Com base em premissas, a Companhia e suas investidas fazem estimativas com relação ao futuro. 
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resul-
tados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas a seguir. (a) Reconhecimento de receita e estimativa de margem de 
obra: A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto usam o método de Porcentagem 
de Conclusão (POC) para contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos 
de incorporação imobiliária em construção. O uso do método POC requer que a Companhia estime 
os custos a serem incorridos até o término da construção e entrega das chaves das unidades 
imobiliárias pertencentes a cada empreendimento de incorporação imobiliária, para estabelecer 
uma proporção em relação aos custos já incorridos. Os custos 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. (b) Contingências: A Compa-
nhia e suas controladas e controladas em conjunto 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 sejam mo-
vidos contra a Companhia e suas controladas e controladas em conjunto, podem afetar adversa-
mente a Companhia e suas controladas e controladas em conjunto, independentemente do resul-
tado final. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto poderão periodicamente ser 
fiscalizadas por diferentes autoridades, incluindo fiscais, trabalhistas, previdenciárias, ambien-
tais e de vigilância sanitária. Não é possível garantir que essas autoridades não autuarão a Com-
panhia e suas controladas e controladas em conjunto, nem que essas infrações não se converterão 
em processos administrativos e, posteriormente, em processos judiciais, tampouco o resultado fi-
nal tanto dos eventuais processos administrativos ou judiciais. A Companhia reconhece provisão 
para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas cir-
cunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.4.2. Julga-
mentos na adoção de política contábil: (a) Reconhecimento de receita: Para fins de aplicação 
da política contábil de reconhecimento de receita, a administração segue os preceitos que são 
descritos na Nota 2.21, os quais são aplicáveis às Entidades de Incorporação Imobiliária no Brasil 
e estão adimplentes com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC). Mediante essas normas e julgamento da administração, a apropriação da receita dos 
empreendimentos de incorporação imobiliária em construção é realizada pelo método do percentu-
al de conclusão da obra (POC). (b) Reconhecimento de receita - responsabilidade pela contra-
tação e pagamento da comissão de corretagem: O encargo relacionado com a comissão de 
vendas normalmente é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de 
venda fixado nos contratos firmados com os adquirentes do imóvel e a correspondente receita re-
conhecida pela Companhia. A administração da Companhia vem acompanhando, juntamente com 
seus assessores legais, posicionamento do Ministério Público que vem requerendo junto às empre-
sas de corretagem que conste informação clara e precisa nas propostas para aquisição de imóvel 
que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem não é do adquirente do imóvel, 
tendo inclusive já firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com uma das empresas de 
corretagem do mercado, para determinar eventuais impactos em suas operações e consequentes 
reflexos nas demonstrações contábeis, sendo que já temos decisões favoráveis pelo Ministério 
Público. Adicionalmente, também acompanham os movimentos que ocorrem no setor em relação a 
esse assunto, de forma a reavaliar de forma constante os impactos em suas operações e conse-
quentes reflexos nas demonstrações contábeis. (c) Perdas estimadas - indenizações decorrentes 
da entrega de unidades imobiliárias em atraso: A Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964, que 
dispõe sobre as incorporações imobiliárias, e os contratos de venda das unidades imobiliárias 
dispõem de tolerância de 180 dias de atraso em relação ao prazo de entrega previsto nos referidos 
contratos das unidades vendidas em construção. Ocorre, porém, que os contratos firmados até 
meados de 2011 não fixam nenhuma multa ou outra penalidade à Companhia e suas controladas 

e controladas em conjunto por atrasos superiores à referida tolerância. Os contratos firmados a 
partir do segundo semestre de 2011 passaram a conter penalidade correspondente a 2% dos va-
lores recebidos, atualizados de acordo com variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) 
e, após a conclusão da construção e entrega das unidades vendidas, elas serão corrigidas pela 
variação do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), acrescido de 0,5% ao mês decorrido de 
atraso após a tolerância de 180 dias (Nota 6). A Companhia e suas controladas e controladas em 
conjunto vêm acompanhando, juntamente com seus assessores legais, os processos que vêm sen-
do movidos individualmente por cada adquirente que tenha recebido sua unidade adquirida em 
construção em prazo superior ao da referida tolerância, requerendo as referidas compensações, 
bem como indenização por danos morais e materiais, e determina perdas específicas para os 
mesmos com base em análises individuais dos processos (Nota 21(b)). (d) Adoção de políticas 
contábeis: Conforme mencionado na Nota 1, a administração vem tomando ações para efetuar a 
gestão de seu endividamento e obtenção dos recursos necessários para finalizar o desenvolvimen-
to dos seus projetos em andamento, cujo custo total orçado para finalização desses empreendi-
mentos monta R$ 23.901 (R$ 1.077 em 31 de dezembro de 2020) (Nota 29), bem como para reto-
mar a lucratividade, através da redução de custos e despesas e a retomada do ritmo de suas 
operações e das obras dos projetos em andamento, mantendo assim a continuidade das operações 
da Companhia e de suas controladas, e acredita que essas ações serão suficientes para melhorar 
a estrutura de capital da Companhia e a geração de caixa necessário para a sua continuidade. 
Consequentemente, a administração preparou as informações contábeis utilizando políticas con-
tábeis aplicáveis a empresas com continuidade de operações (on a going-concern basis), as quais 
não consideram quaisquer ajustes decorrentes de incertezas sobre a sua capacidade de operar de 
forma continuada. 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis no prazo de até 90 dias das datas 
das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações fi-
nanceiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria 
“Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.6. Ativos financeiros: 2.6.1. Classifi-
cação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguin-
tes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Com ex-
ceção dos ativos financeiros ao valor justo (Nota 5), os demais ativos financeiros são classificados 
como “Empréstimos e recebíveis” e os passivos como “Outros passivos financeiros”. (a) Ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi 
adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são clas-
sificados como ativos circulantes. (b) Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de ven-
cimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como 
ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem “Contas a rece-
ber de clientes”, “Impostos e contribuições a compensar”, “Contas correntes com parceiros nos 
empreendimentos”, “Partes relacionadas” e “Outros ativos”. 2.6.2. Reconhecimento e mensura-
ção: As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da 
negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos 
custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por 
meio do resultado. 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 resulta-
do. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham venci-
do ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia e suas controladas e 
controladas em conjunto tenham transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de 
propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subse-
quentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo 
custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes 
de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
são apresentados na demonstração do resultado em “Receitas financeiras” no período em que 
ocorrem. 2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de 
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.6.4. Impairment de ativos financeiros: A Compa-
nhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo 
de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e 
as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment 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 esti-
mados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confi-
ável. Os critérios que a Companhia e suas controladas e controladas em conjunto usam para de-
terminar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira 
relevante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no 
pagamento dos juros ou principal; (iii) a Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas 
à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um 
credor normalmente não consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou 
outra reorganização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo fi-
nanceiro devido às dificuldades financeiras; ou (vi) dados observáveis indicando que há uma re-
dução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos finan-
ceiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser 
identificada com os ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: • mudanças adversas 
na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; • condições econômicas 
nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. O 
montante da perda por impairment é mensurada 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 resultado. 
Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a 
taxa de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determina-
da de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a administração pode mensurar o im-
pairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como 
uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida ante-
riormente será reconhecida na demonstração do resultado. 2.7. Instrumentos financeiros deriva-
tivos e atividades de hedge: Os derivativos são reconhecidos a valor justo na data de celebração 
do contrato e são subsequentemente remensurados a seu valor justo. Em virtude de a Companhia 
não adotar como política contábil a contabilidade de hedge (hedge accounting), as variações do 
valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são reconhecidos imediatamente na 
demonstração do resultado, na conta de receitas ou despesas financeiras. Não existem operações 
de investimentos financeiros derivativos e atividades de hedge em aberto em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020. 2.8. Contas a receber: O contas a receber está substancialmente representado 
pela comercialização de unidades imobiliárias em construção e concluídas. As contas a receber de 
clientes, quando oriundas de unidades imobiliárias em construção, são constituídas aplicando-se 
o percentual de evolução da obra (POC) sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo 
as condições dos contratos de venda, deduzindo-se as parcelas recebidas. Caso o montante das 
parcelas recebidas seja superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é classificado como 
adiantamento de clientes, no passivo. Quando concluída a construção, a totalidade do contas a 
receber estará apropriado contabilmente e sobre o qual incide juros e variação monetária, apro-
priados ao resultado financeiro quando auferidos, obedecendo ao regime de competência de exer-
cícios. Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o total do contas a receber é registrado no 
momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor con-
tratual. As contas a receber são classificadas no ativo circulante, levando-se em consideração o 
valor que compreende a totalidade das contas a receber vencidas e a vencer no prazo de um ano e 
a perspectiva de sua realização, no tempo, por parte da administração. A parcela excedente está 
apresentada no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconheci-
das pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método 
da taxa efetiva de juros menos as Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa (im-
pairment). Em relação ao contas a receber existente em 31 de dezembro, a administração consti-
tuiu perda estimada por valor suficiente para cobrir as perdas esperadas na realização do contas 
a receber de antigas vendas que não possuem alienação fiduciária (Nota 6). Para o contas a rece-
ber relacionado com as vendas mais recentes, a administração considera que não existem evidên-
cias objetivas para a constituição da perda estimada, uma vez que, segundo os contratos vigentes, 
a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o mesmo esteja cumprindo com suas 
obrigações contratuais e, nos casos de entrega de chaves de vendas financiadas pela Companhia, 
os contratos são firmados com alienação fiduciária dos imóveis correspondentes. As contas a re-
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ceber também se encontram deduzidas de provisão para distratos (Nota 6), em conformidade com 
os critérios de mensuração e registro descritos na Nota 2.21.1. 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 parcela em estoque correspondente 
ao custo incorrido das unidades ainda não comercializadas. O custo compreende a aquisição do 
terreno, contratação da construção e outros custos relacionados, incluindo o custo financeiro do 
capital aplicado (encargos financeiros das operações de crédito imobiliário incorridos durante o 
período de construção e os juros de outras linhas de financiamento, incluindo debêntures), os 
quais são apropriados ao custo total da obra e levados ao resultado proporcionalmente à fração 
ideal das unidades vendidas, na rubrica “Custo das vendas”. O valor líquido realizável é o preço de 
venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados para a conclu-
são e as despesas de vendas. Os terrenos estão demonstrados ao custo de aquisição e havendo 
desenvolvimento de projetos, acrescido dos encargos financeiros capitalizados, líquido de estima-
tivas de perda. No caso de operações de permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de 
apartamentos a construir, o valor do terreno adquirido pela Companhia e por suas controladas e 
controladas em conjunto é apurado com base no valor justo, avaliado pelo valor de venda à vista 
das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como um com-
ponente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapartida a adiantamento de 
clientes no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou contrato relacionado 
à referida transação. As receitas e os custos decorrentes de operações de permutas são apropria-
dos ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos pelos critérios descritos 
na Nota 2.21. As unidades imobiliárias elegíveis para distratos das vendas e do contas a receber, 
tiveram os seus custos revertidos ao resultado e encontram-se apresentadas em linha específica 
de provisão para distratos. 2.10. Despesas com vendas a apropriar: As despesas com vendas a 
apropriar são representadas, principalmente, por despesas com comissões sobre as vendas reali-
zadas, as quais são apropriadas ao resultado, observando-se o mesmo critério adotado para reco-
nhecimento das receitas das unidades vendidas (Nota 2.21). 2.11. Imobilizado: A sede da Compa-
nhia e controladas e controladas em conjunto localizam-se em imóveis alugados de terceiros. O 
imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método 
linear, às taxas mencionadas na Nota 12, que leva em consideração o tempo de vida útil-econômi-
ca estimada dos bens. Considerando que historicamente a Companhia não aliena seus itens de 
imobilizado, o valor residual dos bens é considerado como sendo zero. A vida útil-econômica dos 
ativos é revisada e ajustada, se apropriado, ao final de cada exercício. Os gastos incorridos com a 
construção de estandes de vendas e apartamentos decorados estão sujeitos a análises periódicas 
sobre a deterioração de ativos (impairment), tendo sido capitalizados apenas aqueles cuja vida útil 
estimada na data da construção tenha sido superior a um ano. Um item de imobilizado é baixado 
quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o 
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado, no 
exercício em que o ativo for baixado. 2.12. Intangível: As licenças de software adquiridas foram 
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles es-
tejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável de 
três a cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despe-
sa, conforme incorridos. 2.13. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos não finan-
ceiros: 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 contá-
bil 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 existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros que tenham so-
frido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do 
impairment na data de apresentação do relatório. 2.14. Fornecedores, credores por imóveis 
compromissados e contas a pagar diversos: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações 
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. As contas a 
pagar por aquisição de imóveis são relacionadas à aquisição de terrenos para o desenvolvimento 
de projetos de incorporação imobiliária. Contas a pagar aos fornecedores e credores por aquisição 
de imóveis são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de 
até um ano, caso contrário são apresentadas como passivo não circulante. As contas a pagar di-
versos incluem, substancialmente, distratos a pagar, obrigações decorrentes de encargos com 
condomínios e impostos de unidades imobiliárias em estoque ou em processo judicial e comissões 
a pagar. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura/contrato correspondente acrescidas dos encargos financeiros in-
corridos e das respectivas baixas pela liquidação das obrigações. As obrigações na aquisição de 
imóveis são reconhecidas inicialmente pelos valores correspondentes às obrigações contratuais 
assumidas e são apresentadas acrescidas de encargos financeiros incorridos, quando aplicável. 
2.15. Empréstimos, financiamentos e debêntures: Os empréstimos, financiamentos e debentures 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores cap-
tados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecido durante o período 
em que os empréstimos, financiamentos e debentures estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros, como parcela complementar do custo do empreendimento (ativo qualificável 
em construção) ou na demonstração do resultado. Os empréstimos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Companhia e suas controladas e controladas em conjunto tenham um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. 2.16. Provisões:As provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas 
e controladas em conjunto tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado 
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. Quando há uma série de obrigações 
similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de 
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação 
relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liqui-
dar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mer-
cado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação 
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. (a) Riscos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrati-
vos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e 
uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas cir-
cunstâncias, como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. (b) Garantias: São 
fornecidas garantias limitadas pelo período de até cinco anos, cobrindo defeitos estruturais nos 
empreendimentos imobiliários comercializados. A Companhia e suas controladas e controladas em 
conjunto contratam construtoras especializadas para realizar a construção dos empreendimentos 
a serem comercializados, os quais possuem prazo de 5 anos de garantia. Os contratos firmados 
com as construtoras garantem que a cobertura de eventual sinistro seja de sua responsabilidade, 
motivo pelo qual determinadas garantias pela execução dos serviços (responsabilidades e custos) 
são normalmente conduzidas pelas empresas subcontratadas. Estima-se que os montantes a se-
rem desembolsados não serão significativos, sendo que a Companhia registra a melhor estimativa 
para fazer face às futuras ocorrências desta natureza. (c) Atraso na entrega de empreendimen-
tos: A Lei no 4.591 de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre as incorporações imobiliárias, e 
os contratos de venda das unidades imobiliárias dispõem de tolerância de 180 dias de atraso em 
relação ao prazo de entrega previsto nos referidos contratos das unidades vendidas em construção. 
Ocorre, porém, que os contratos firmados até meados de 2011 não fixam nenhuma multa ou outra 
penalidade à Companhia e suas controladas e controladas em conjunto por atrasos superiores a 
referida tolerância. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto vêm acompanhan-
do, juntamente com seus assessores legais, os processos que vêm sendo movidos individualmente 
por cada adquirente que tenha recebido sua unidade adquirida em construção em prazo superior 
ao da referida tolerância, requerendo as referidas compensações, bem como indenização por danos 
morais e materiais. Como referido anteriormente, a construção dos empreendimentos é contratada 
junto a construtoras especializadas, cujos contratos firmados garantem que a cobertura de even-
tual pedido de indenização por parte de clientes que tenham recebido suas unidades com atraso 
seja de sua responsabilidade. A Companhia constituiu provisão em montante que corresponde à 
estimativa quanto às garantias não cobertas pelas construtoras (Nota 21 (a)). (d) Contratos one-
rosos: Com a revisão orçamentária realizada, efetuamos análise dos empreendimentos, objetivan-
do avaliar se os mesmos apresentam custo orçado para conclusão dos empreendimentos em valor 
superior ao valor líquido recuperável, independentemente do estágio atual em que se encontra o 
andamento da obra. Não identificamos perdas significativas que requeressem a constituição de 
provisão específica. 2.17. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e dife-
rido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos 
corrente e diferido, ambos reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de 
renda e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulga-
das na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
Companhia e suas controladas e controladas em conjunto nas declarações de impostos de renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às auto-
ridades fiscais. Nas empresas tributadas pelo lucro real, o imposto 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 
critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente. Conforme facultado pela legislação tributá-
ria, certas controladas e controladas em conjunto, cujo faturamento anual do exercício anterior 
tenha sido inferior a R$ 78.000, optaram pelo regime de lucro presumido. Para essas sociedades, 
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 se aplicam as alíquotas regulares do respectivo 
imposto e contribuição. Algumas dessas controladas e coligadas da Companhia optaram pela 
sistemática do patrimônio de afetação. Sendo assim, a tributação é realizada em conformidade 
com o Regime Especial de Tributação (RET), onde as receitas operacionais com venda de imóveis 
são tributadas, de forma definitiva, à alíquota de 4%, sendo 1,92% para imposto de renda e 
contribuição social e 2,08% para PIS e COFINS, conforme define a Lei nº 12.844/13. 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 contábeis (Nota 20(a)). Uma das principais diferenças 
corresponde ao critério de apuração das receitas pelo regime fiscal (regime de caixa) e societário 
(Nota 2.21.1(b) POC). O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos 
somente se for provável de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual os prejuízos 
fiscais e as diferenças temporárias possam ser usados. 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 tri-
butável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liqui-
dar os saldos em uma base líquida. 2.18. Benefícios a empregados e dirigentes: Os benefícios 
concedidos a empregados e administradores da Companhia incluem, em adição a remuneração 
fixa (salários e contribuições para a seguridade social (INSS), férias e 13o salário), assistência 
médica, bolsa-auxílio, seguro de vida, refeição, programa de treinamento interno, vale-transporte 
e estacionamento, além de remunerações variáveis como participação nos resultados (bônus). 
Esses benefícios são registrados no resultado do exercício quando a Companhia tem uma obriga-
ção com base em regime de competência, à medida que são incorridos. A Companhia não mantém 
planos de previdência privada para seus funcionários, porém, efetua contribuições mensais com 
base na folha de pagamento aos fundos de aposentadoria e de previdência social oficiais, as quais 
são lançadas em despesas pelo regime de competência. (a) Remuneração variável (bônus) de 
empregados e administradores: A política de remuneração variável é baseada em indicadores de 
desempenho. Os principais indicadores de desempenho são: melhorar a estrutura de capital, redu-
zir passivos contenciosos, renegociação de dívidas, gerar receita para a SOLV, recuperação de 
créditos e a avaliação de desempenho das metas individuais. Em 31 de dezembro de 2021, foi 
constituída provisão para remuneração variável de empregados e administradores no montante de 
R$ 5.360 (nota explicativa 20). 2.19. Capital social e gastos com oferta pública de ações: Está 
representado exclusivamente por ações ordinárias, classificadas como patrimônio líquido. Os cus-
tos incrementais atribuíveis ao processo de emissão de ações quando da abertura de capital estão 
apresentados em conta redutora do capital social no patrimônio líquido, conforme Pronunciamento 
CPC 08 - “Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários”(IAS 39). 
2.20. Dividendos: Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Companhia 
apresentou prejuízo, não havendo dividendos a distribuir. Nos termos da legislação societária, por 
ocasião da geração de lucros, a destinação primária é a compensação de prejuízos acumulados. 
2.21. Reconhecimento de receitas: 2.21.1. Apuração e apropriação do resultado de incorpora-
ção imobiliária e venda de imóveis: (a) Unidades concluídas e terrenos: Nas vendas a prazo de 
unidades concluídas e de terrenos, o resultado é apropriado no momento em que os riscos e bene-
fícios mais significativos inerentes à propriedade são transferidos, 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 “Receitas financeiras”, observando o regime de 
competência, independentemente de seu recebimento. (b) Unidades em construção: Para as ven-
das de unidades não concluídas a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias e 
satisfação de obrigação de desempenho obedecem o entendimento da administração da Compa-
nhia, conforme estabelecido pelo Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 de dezembro de 2018, o 
qual disciplina a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15) às Entidades de Incor-
poração Imobiliária Brasileiras. 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) identifi-
cação 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. O modelo de negócios da Companhia é predominantemente baseado em contratos de com-
pra e venda de imóveis com “saldo devedor da unidade imobiliária financiado por banco privado, 
após concluído o projeto de construção”. Neste modelo a incorporadora financia o mutuário duran-
te a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou obtenção de financiamento 
(SFH) junto às instituições financeiras. Em regra, projetos de construção de unidades imobiliárias 
voltadas a pessoas de média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o mutuário se compro-
mete a pagar durante a fase de construção até 30% do valor da unidade imobiliária diretamente 
à incorporadora, que suporta todo o risco de crédito durante a fase de construção. Findo fisicamen-
te o projeto, o mutuário precisa quitar o saldo devedor com recursos próprios (incluindo a utilização 
do saldo do FGTS) e/ou obter junto a uma instituição financeira - IF o financiamento necessário 
para pagar o saldo devedor junto à incorporadora, que gira em torno de 70% do valor da unidade 
imobiliária (a unidade imobiliária concluída é então dada em garantia por meio de alienação fidu-
ciária à IF). O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai todo 
sobre o mutuário, que pode se beneficiar de eventuais valorizações e realizá-las mediante a trans-
ferência onerosa de seu contrato junto a terceiros, com a anuência da incorporadora, ou se preju-
dicar com eventuais desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato). 
Desta forma, as práticas adotadas para a apuração e apropriação do resultado e registro dos va-
lores nas contas de receita de incorporação imobiliária, imóveis a comercializar, clientes por incor-
poração de imóveis e adiantamentos recebidos de clientes seguem os procedimentos acima des-
critos e detalhados conforme segue: • Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é 
apropriado com base nos seguintes critérios: (i) As receitas de vendas são apropriadas ao resulta-
do à medida que a construção avança, uma vez que a transferência do controle ocorre de forma 
contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de execução ou per-
centual de conclusão” de cada empreendimento. O método POC é feito utilizando a razão do custo 
incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos e a receita é apurada 
multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas contratadas. O custo orçado total dos empre-
endimentos é estimado incialmente quando do lançamento destes e revisado regularmente; even-
tuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas referidas revisões são refletidos nos 
resultados da Companhia. Os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorpo-
rações das unidades vendidas são apropriados ao resultado quando incorridos. (ii) As receitas de 
vendas apuradas, conforme o item (i), mensuradas a valor justo, incluindo a atualização monetá-
ria, líquidas das parcelas já recebidas, são contabilizadas como contas a receber, ou como adian-
tamentos de clientes, em função da relação entre as receitas contabilizadas e os valores recebidos. 
• Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a 
venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, sendo as 
receitas mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida e a receber. • As atualizações 
monetárias e o ajuste a valor presente são apropriados no resultado na rubrica de receita de 
incorporação imobiliária, no período pré-chaves. As atualizações monetárias e os juros pré fixados 
são apropriados na rubrica de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando o regime 
de competência, independentemente de seu recebimento. • As receitas de unidades imobiliárias 
permutadas são registradas conforme evolução da obra até a entrega das unidades concluídas, de 
acordo com os contratos. A Companhia seguindo orientações contidas no Ofício Circular CVM/SNC/
SEP no 02/2018, elaborou estudo com objetivo de avaliar a necessidade de registrar os ajustes 
tempestivos e preditivos relacionados aos distratos dos contratos de compra e venda de unidades 
imobiliárias concluídas e em construção (provisão para distratos). A análise considerou a identifi-
cação da incerteza de entrada de fluxo de caixa e a evidência objetiva de condições que já existiam 

na data final do período contábil, para constituir a provisão para distratos e consequentemente, 
a Companhia constituiu provisão para distratos para aqueles clientes que possuíam dúvidas com 
relação à continuidade da relação contratual e recebimentos dos fluxos de caixa contratados. 
Nos distratos de compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias, a receita e o custo 
reconhecido no resultado são revertidos, conforme os critérios descritos na nota 2.21.1. A reversão 
do custo aumenta os imóveis a comercializar e a reversão da receita diminui o contas a receber. A 
Companhia também reconhece, por efeito do distrato, o passivo de devolução de adiantamentos de 
cliente e os efeitos de ganho ou perda são reconhecidos imediatamente ao resultado. (c) Opera-
ções de permuta: As permutas de terrenos, tendo por objeto a entrega de imóveis a construir, são 
apuradas com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo do 
terreno é registrado como um componente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em 
contrapartida a adiantamento de clientes no passivo, no momento em que as eventuais cláusulas 
resolutivas do instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, não produzam 
mais efeitos. O custo do terreno passa a integrar o custo do correspondente empreendimento de 
incorporação imobiliária. Os adiantamentos de clientes decorrentes das operações de permutas 
são apropriados ao resultado com base no POC. A parcela não apropriada é classificada no passivo 
circulante ou não circulante, levando em consideração o prazo previsto de conclusão do empreen-
dimento. 2.21.2. Receitas de taxa de administração: A receita de taxa de administração é prove-
niente da prestação de serviços de administração de empreendimentos em sociedades controladas 
em conjunto, consolidadas proporcionalmente. Estas receitas são registradas no período em que 
os serviços são prestados, em conformidade com o regime de competência dos exercícios. 2.21.3. 
Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 2.22. Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação: O resultado 
por ação básico e diluído é calculado dividindo-se o resultado do período atribuível aos acionistas 
da Companhia pela média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período. A 
Companhia não possui operações que influenciam no cálculo do lucro/(prejuízo) diluído, portanto, o 
lucro/(prejuízo) diluído por ação é igual ao valor do lucro/(prejuízo) básico por ação, conforme Nota 
23. 2.23. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa são prepara-
das pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM no 547, de 13 de 
agosto de 2008, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 7) - “Demonstração dos 
Fluxos de Caixa”, emitido pelo CPC. 2.24. Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações 
do valor adicionado são preparadas e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM no 
557, de 12 de novembro de 2008, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 09 - “Demons-
tração do Valor Adicionado”, emitido pelo CPC. 3. Novas normas, interpretações e alterações 
de normas: 3.1. Adotadas a partir de 1º de janeiro de 2021: Durante o exercício de 2021 foram 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) a revisão das referidas normas abaixo, 
já vigentes para o exercício de 2021: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos; • CPC 11 - Contratos de 
Seguro; • CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração; • CPC 40 - Instru-
mentos Financeiros: Evidenciação; • CPC 48 - Instrumentos Financeiros. 3.2. A serem adotadas 
após de 1º de janeiro de 2022: Novas normas foram efetivadas para exercícios iniciados após 1º 
de janeiro de 2022. A Companhia e suas controladas não adotaram essas normas na preparação 
destas demonstrações contábeis. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão 
ter impacto significativo nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Compa-
nhia: • IFRS 17 - Contratos de Seguros; • IAS 1 - Classificação de Passivos como Circulante ou 
Não Circulante; • IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Erros Contábeis. Não 
há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam 
ter impacto significativo sobre as demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas.
4. Gestão de risco financeiro: As atividades da Companhia e de suas controladas e controladas 
em conjunto as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo taxa de juros 
dos financiamentos de crédito imobiliário, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço 
de determinados ativos avaliados ao valor justo), risco de crédito e risco de liquidez. O programa 
de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia e de suas controladas e con-
troladas em conjunto. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não têm como 
prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco. A gestão 
de risco é realizada pela tesouraria central da Companhia, a qual identifica, avalia e protege a 
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas e 
controladas em conjunto. (a) Risco de mercado: (i) Risco cambial: Considerado praticamente nulo 
em virtude da Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não possuírem ativos ou 
passivos denominados em moeda estrangeira, bem como não possuir dependência significativa de 
materiais importados em sua cadeia produtiva. Adicionalmente, a Companhia e suas controladas e 
controladas em conjunto não efetuam vendas indexadas em moeda estrangeira. (ii) Risco de taxa 
de juros: Sobre o contas a receber de imóveis concluídos, conforme mencionado na Nota 6, incidem 
juros de 12% ao ano. Os saldos de contas correntes parceiros em empreendimentos (Nota 9) estão 
sujeitos a variação do IGP-M, acrescido de juros que variam de 9 a 12% ao ano, quando aplicável. 
As taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na Nota 5. As taxas 
de juros sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e certificados de recebíveis imobiliários, 
estão mencionadas nas Notas 14 e 15, respectivamente. Adicionalmente, como mencionado na 
Nota 19, os saldos com partes relacionadas não estão sujeitos a encargos financeiros. A Compa-
nhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários 
levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes e financiamento. Com 
base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o 
impacto sobre o resultado, como detalhado no item (d), onde também estão indicados os ativos e 
passivos sujeitos a taxas variáveis de juros. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado 
corporativamente. O risco de crédito decorre de contas a receber de clientes, depósitos em bancos 
e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Com relação ao risco de crédito do contas 
a receber de clientes, esses riscos são administrados por normas específicas de análise de crédito 
por ocasião de cada venda. De forma geral, o risco é julgado como praticamente nulo, visto que 
(i) todas as vendas são realizadas com alienação fiduciária dos bens vendidos; (ii) a posse dos 
imóveis é concedida apenas por ocasião da aprovação do repasse do financiamento bancário para 
o adquirente do imóvel. No caso de unidades para as quais a Companhia e suas controladas e 
controladas em conjunto estejam financiando de forma direta o adquirente, a alienação fiduciá-
ria dos bens vendidos dá a segurança necessária para mitigar riscos de crédito. A Companhia e 
suas controladas e controladas em conjunto mantém parcela substancial dos recursos disponíveis 
de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (Nota 5) em certificados de depósito 
bancário e em papéis de conglomerado financeiros de primeira linha. (c) Risco de liquidez: No 
contexto descrito na Nota 1, a Companhia tem priorizado esforços para a busca de eficiência dos 
repasses, obtenção de linhas para o financiamento de capital de giro e compromissos com suas 
obras e obtenção de recursos de seus acionistas. O risco de liquidez consiste na eventualidade da 
Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não disporem de recursos suficientes 
para cumprir com seus compromissos em função de diferentes prazos de realização e liquidação de 
seus direitos e obrigações. A previsão de fluxo de caixa é realizada por empreendimento e agregada 
pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigên-
cias de liquidez da Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa 
os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes 
ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores 
divulgados na tabela são os saldos contábeis em 31 de dezembro de 2021.

Consolidado

Descrição
Menos de 

um ano
Entre um e 

dois anos
Entre dois e 
cinco anos Total

Empréstimos e financiamentos - - 15.602 15.602
Debêntures 210.624 - - 210.624
Coobrigação na cessão de recebíveis 1.433 50 3 1.486
Em 31 de dezembro de 2021 212.057 50 15.605 227.712
Empréstimos e financiamentos 362 - - 362
Debêntures 209.969 - - 209.969
Coobrigação na cessão de recebíveis 3.339 245 53 3.637
Em 31 de dezembro de 2020 213.670 245 53 213.968
(d) Análise de sensibilidade de variação em taxas de juros e outros indexadores dos ativos e 
passivos financeiros: Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos finan-
ceiros atrelados aos diferentes indexadores (CDI, IPCA, IGP-M e TR), os quais compõem o fator de 
risco de taxa de juros, foram definidos três cenários diferentes. Com base em projeções divulgadas 
por instituições financeiras do Brasil em 31 de dezembro de 2021, exceto para a TR, para a qual se 
assumiu uma taxa zero no ano, definiu-se:
 Percentual
Cenário Provável (esperado) Possível stress 25% Remoto stress 50%
Queda do CDI 5,50 4,13 2,75
Alta do CDI 5,50 6,88 8,25
IGP-M 7,33 9,16 11,00
INCC 7,50 9,38 11,25
TR 0,00 0,00 0,00
IPCA 4,99 6,24 7,49
A Companhia procura não ter descasamentos em termos de moedas e taxas de juros. As obrigações 
estão atreladas majoritariamente à inflação (CDI ou TR). Não há ativos ou passivos denominados em 
moeda estrangeira e não há dependência significativa de materiais importados na cadeia produtiva. 
A Companhia procura manter um equilíbrio entre indexadores de passivos e ativos, mantendo o 
caixa aplicado em CDI para balancear as obrigações financeiras e os recebíveis indexados ao INCC 
no lado ativo, para balancear o custo de construção a incorrer (Compromissos assumidos - Nota 29).

Valores para 2021
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020 Deterioração
Dados consolidados Ativo Passivo Ativo Passivo Risco Provável 25% 50%
Aplicações financeiras 
 (Nota 5) (i) 62.990 - 26.553 -
100% a 140% do CDI 62.990 - 26.553 - Queda do CDI 2.833 2.125 1.416
Contas a receber de 
 clientes (Nota 6) 24.715 - 24.431 -
IGP-M 18.167 - 23.224 - Alta do IGP-M 1.332 1.665 1.997
INCC 6.548 - 1.207 - Alta do INCC 491 614 737
Conta corrente com parceiros nos
Empreendimentos 
 (Nota 9) 1.347 - 8.297 -
IGP-M 1.347 - 8.297 - Alta do IGP-M 99 123 148
Empréstimos e financia-
 mentos (Nota 14) - 15.602 - 362
IPCA - 15.602 - - Alta do IPCA (779) (973) (1.168)
IGP-M - - - 362 Alta do IGP-M - - -
Debêntures (Nota 14) - 210.624 - 209.969
TR - 210.566 - 205.469 Alta da TR - - -
CDI - 58 - 4.500 Alta do CDI (3) (4) (5)
Arrendamento a pagar 
 (Nota 17) - 1.566 - 2.523
IGP-M - 1.566 - 2.523 Alta do IGP-M (115) (143) (172)
(i) Na determinação dos cenários não foram consideradas as aplicações financeiras em renda 
fixa que possuem rendimentos pré-fixados. (e) Gestão de capital: Os objetivos da Companhia 
e de suas controladas ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua 
continuidade operacional, fortalecendo seu rating de crédito perante as instituições financeiras, 
a fim de suportar os negócios e reduzir esse custo. Condizente com outras companhias do setor, 
a Companhia monitora o capital com base em índice que corresponde à dívida líquida dividida 
pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo 
empréstimos e debêntures, ambos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço 
patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa, dos ativos fi-
nanceiros valorizados ao valor justo por meio do resultado e das contas vinculadas. O capital total 
é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial 
consolidado, com a dívida líquida. Referidos índices, de acordo com as informações financeiras 
consolidadas, podem ser assim sumariados:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Empréstimos e financiamentos - 362 15.602 362
Debêntures 210.624 209.969 210.624 209.969
Coobrigação recebíveis - - 1.486 3.637

210.624 210.331 227.712 213.968
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores 
 mobiliários (7) (19) (63.467) (28.993)
Dívida líquida 210.617 210.312 164.245 184.975
Patrimônio líquido (201.051) (227.288) (201.051) (227.288)
Patrimônio líquido e dívida líquida 9.566 (16.976) (36.806) (42.313)
Percentual 2201,72% N.A. N.A. N.A.
(f) Estimativa do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor 
pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a 
negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram 
utilizados para estimar o valor justo: • Conforme descrito na Nota 14, as debêntures emitidas pela 
Companhia são de caráter privado e têm características próprias, que impossibilitam a obtenção 
de um valor de mercado. Dessa forma, a Companhia considera que o valor contábil das debêntures 
é o mais próximo do valor de mercado para esses títulos. • As aplicações financeiras remunera-
das pelo CDI estão registradas a valor de mercado, conforme cotação divulgada pelas respectivas 
instituições financeiras, e os demais se referem, em sua maioria, a certificado de depósito bancário 
e operações compromissadas, portanto, o valor registrado desses títulos não apresenta diferença 
para o valor de mercado. • Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas 
a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor 
contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos; o mesmo pres-
suposto é válido para os passivos financeiros. A Companhia aplica o CPC 40 (R1)/IFRS 7 para ins-
trumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação 
das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de mensuração pelo valor justo: 
• Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1). 
• Informações, além dos preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para 
o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados 
dos preços) (nível 2). • Inserções para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados 
adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3). O nível 2 de hierarquia do valor 
justo é o utilizado pela Companhia e controladas e controladas em conjunto para os instrumentos 
financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado, que integram as aplicações financeiras 
mencionadas na Nota 5. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto não possuíam 
ativos financeiros mensurados pelo nível 3. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são 
negociados em mercados ativos (por exemplo, certificados de depósito bancário) é determinado 
mediante os dados fornecidos pela instituição financeira onde está disponível e confiam o menos 
possível nas estimativas específicas da entidade. Se todas as informações relevantes exigidas para 
o valor justo de um instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no 
nível 2. Por conta do pedido de recuperação judicial em setembro de 2016, as dívidas concursais 
não estão sendo atualizadas pelos seus respectivos índices estabelecidos em contratos, sendo que 
o Plano foi aprovado pelos credores em Assembleia Geral de Credores em 29 de novembro de 2017, 
tendo sido homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial em 14 de dezembro de 2017. O transito 
em julgado da sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial foi certificado em 17 
de dezembro de 2021. (g) Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos 
demais ativos financeiros pode ser avaliada mediante referência às garantias correspondentes:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Unidades entregues
Com alienação fiduciária - - 84.541 98.193
Sem alienação fiduciária 209 209 1.292 1.839

209 209 85.833 100.032
Unidades em construção
Com alienação fiduciária - - 6.821 1.207
Contas a receber de clientes 209 209 92.654 101.239
Perdas estimadas para devedores 
 duvidosos e provisão para distratos (209) (209) (67.939) (76.808)
Contas a receber de clientes - - 24.715 24.431
Do total do contas a receber de unidades concluídas, aproximadamente R$ 73.626 (31 de dezembro 
de 2020 - R$ 84.169) encontram-se vencidas, motivado, principalmente, por ações judiciais ainda 
não resolvidas e pelos atrasos nos repasses de financiamento das instituições financeiras para os 
promitentes compradores, os quais não tomam posse do imóvel enquanto não houver a quitação do 
preço com base no financiamento por ele obtido. Consequentemente, o maior risco dessa carteira 
corresponde ao distrato da venda efetuada, com a retomada da unidade para os estoques disponí-
veis para comercialização (Nota 7). Baseado na experiência passada e na velocidade de venda de 
cada um dos empreendimentos, foi efetuada análise dos potenciais casos que podem gerar perdas 
ou distratos e foi constituída provisão para perdas e distratos, conforme demonstrado na Nota 6.

5. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Caixa e bancos conta movimento 7 17 477 2.440
Fundos de investimentos - - 317 967
Certificados de Depósito Bancário - - 62.673 25.584
Aplicação automática - 2 - 2
Total de caixa e equivalentes de caixa 7 19 63.467 28.993
As aplicações são classificadas como equivalentes de caixa, conforme descrito no CPC 3 (R2) (IAS 
7). As aplicações financeiras são remuneradas entre 94% até 140% de rendimento do Certificado 
de Depósito Interbancário (CDI). Em 31 de dezembro de 2021, aproximadamente R$ 970, classifica-
dos em bancos conta movimento e fundos de investimento, estão vinculados a operações restritas 
e ao pagamento de dívida. 
6. Contas a receber Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Saldo a receber dos empreendimentos concluídos 209 209 85.833 100.032
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
 duvidosa e provisão para distratos (209) (209) (67.666) (76.808)
Saldo líquido a receber dos empreendimentos 
 concluídos - - 18.167 23.224
Total da carteira a receber dos empreendimentos 
 em construção - - 16.506 1.247
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
 duvidosa e provisão para distratos - - (273) -
(+) Parcelas recebidas - - 303 40.299
(=) Vendas contratadas atualizadas - - 16.536 41.546
(-) Venda contratada a apropriar - - (8.327) (1.499)
(+) Parcela classificada em adiantamento de 
 clientes (Nota 18) - - - 1.459
(=) Receita apropriada - - 8.209 41.506
(-) Ajuste a valor presente - - (1.358) -
(-) Parcelas recebidas - - (303) (40.299)
Saldo líquido a receber dos empreendimentos 
 em construção - - 6.548 1.207
Contas a receber de vendas apropriadas 
 (concluídos e em construção) - - 24.715 24.431
Outras contas a receber e serviços 10.692 10.324 10.691 10.538
Perdas estimadas para créditos de liquidação 
 duvidosa (10.304) (10.304) (10.304) (10.461)
Contas a receber de outras operações 388 20 387 77
Total do contas a receber 388 20 25.102 24.508
(-) Circulante (388) (20) (16.456) (22.682)
Não circulante - - 8.646 1.826
Os valores estão atualizados, conforme cláusulas contratuais, a saber: • até a entrega das chaves 
dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Nacional de Construção Civil (INCC); • após 
a entrega das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Geral de Preços ao 
Mercado (IGP-M), acrescidos de juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata temporis 
e registrados como receita financeira no resultado do exercício. As contas a receber de imóveis 
não concluídos foram mensuradas a valor justo das contraprestações a receber, considerando 
o custo médio ponderado de encargos financeiros que a Companhia incorre em suas captações, 
desconsiderando o efeito da inflação no período (expectativa da variação do IGP-M nos próximos 12 
meses - suavizada, divulgada pelo Boletim Focus do Banco Central do Brasil). Todavia, caso a taxa 
de remuneração da NTN-B seja maior, utiliza-se a maior taxa apurada. A taxa de juros praticada 
para as contas a receber de imóveis concluídos é considerada idêntica às taxas usuais de merca-
do, motivo pelo qual estão apresentadas a seu valor justo. As contrapartidas da reversão do valor 
justo ocorrem até a data da entrega das chaves, sendo, desta forma, revertidas em contrapartida 
da receita de incorporação imobiliária. Cronograma previsto de recebimento do total da carteira 
de recebíveis (receitas apropriadas acrescidas das receitas a apropriar), deduzida das perdas 
estimadas para créditos de liquidação duvidosa e do ajuste a valor presente, por ano:

Consolidado
 Imóveis 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Ano - descrição Concluídos Construção Total Total
Vencidos 12.285 302 12.587 9.221
A vencer
2021 - - - 14.599
2022 4.883 8.487 13.370 430
2023 930 7.652 8.582 161
2024 em diante 69 65 134 60

18.167 16.506 34.673 24.471
A Companhia possui empreendimentos concluídos, estando os clientes em processo de obtenção de 
financiamento dos imóveis junto às instituições financeiras, em taxas mais atrativas que aquelas 
estabelecidas nos contratos de venda firmados com a Companhia (em geral, estão sujeitas a 
variação do IGP-M, acrescida de juros de 12% ao ano). Em virtude da morosidade desse processo, 
parcela significativa do contas a receber de imóveis concluídos encontra-se pendente de realização 
financeira. Conforme mencionado na nota explicativa 4(g) a Companhia possui clientes ativos com 
ações judiciais. A Companhia abre as perdas estimadas por grupo de contas contábeis, e com isso 
os ajustes transitam pelo contas a receber, estoques e distratos a pagar. Para cobrir riscos dessa 
carteira não ser realizada e a venda distratada, a administração constituiu perdas estimadas para 
distratos, das operações em que estima que haja riscos de distratos, e retornou os custos das uni-
dades para os estoques de imóveis a comercializar (nota 7). Essa estimativa é realizada com base 
na análise de informações históricas e dos processos judiciais. As perdas estimadas constituídas 
sobre as operações que poderão ser distratadas montam em R$ 57.674 (31 de dezembro de 2020 
- R$ 66.562). A composição das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa e provisão 
para distratos nas contas a receber pode ser assim demonstrada:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Provisão para perdas 10.513 10.513 20.569 20.707
Provisão para distratos - - 57.674 66.562

10.513 10.513 78.243 87.269
Empreendimentos concluídos 67.666 76.808
Empreendimentos em construção 273 -
Demais contas a receber 10.304 10.461

78.243 87.269
Abaixo está o quadro com o movimento das perdas estimadas de contas a receber:
Descrição Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 (12.654) (140.824)
Reversão de provisão para distratos - 39.418
Ajustes de participações societárias (i) - 15.338
Perda efetiva 2.000 2.000
Reversão/(complemento) de provisão para perdas estimadas 141 (3.201)
Em 31 de dezembro de 2020 (10.513) (87.269)
Reversão de provisão para distratos - 8.888
Reversão de perdas estimadas - 138
Em 31 de dezembro de 2021 (10.513) (78.243)
(i) Baixa da provisão para distratos do empreendimento Alto Belvedere.
A Companhia possui clientes ativos com ações judiciais, porém não necessariamente são exigidos 
distratos para tais ações, assim a Companhia atua juntamente com seus advogados e os seus 
clientes para resolução dos processos e conseguir receber os saldos em aberto. O quadro abaixo 
demonstra o saldo das contas a receber que está no contencioso jurídico:
Descrição Concluído
Vencido 49.820
A vencer 3.812
Em 31 de dezembro de 2021 53.632
Conforme descrito na nota 21 (b), a Companhia mantém em 31 de dezembro de 2021 uma provisão 
de R$ 105.392 (31 de dezembro de 2020 - R$ 117.947) para prováveis indenizações a clientes que 
possuem ações judiciais.
7. Imóveis a comercializar Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Terrenos para incorporação 2.670 2.670 157.408 193.397
Imóveis em construção - - 26.265 147
Imóveis concluídos - - 37.274 71.359
Adiantamentos a fornecedores - - 1.000 1.156
Provisão para distratos imóveis concluídos (i) - - 43.604 64.169

2.670 2.670 265.551 330.228
(-) Impairment terrenos (ii) (2.670) (2.670) (44.152) (64.002)
(-) Impairment imóveis em construção (ii) - - (7.042) (33)
(-) Impairment imóveis concluídos (ii) - - (6.154) (17.581)
(-) Impairment imóveis a distratar (ii) - - (6.760) (14.476)

(2.670) (2.670) (64.108) (96.092)
- - 201.443 234.136

Circulante - - (65.126) (59.124)
Não circulante - - 136.317 175.012
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 6, a Companhia constituiu perdas estimadas para 
distratos com base na análise dos contratos de vendas que possuem ações judiciais, retornando 
o custo das unidades para o estoque de imóveis a comercializar; (ii) Decorrente dos preços de 
mercado praticados e das estratégias adotadas pela Companhia com relação a reprecificação 
dos estoques e avaliações de terrenos por valor de venda ou viabilidade econômica. Em fevereiro 
de 2021 foi executada a penhora do terreno denominado “Parque das Árvores”. O processo que 
originou a arrematação do terreno monta o valor de R$ 2.234, e está reconhecido no passivo (nota 
explicativa 21). O terreno foi arrematado em leilão judicial pelo montante de R$ 4.512, com sinal 
de R$ 1.214 e saldo remanescente em 25 parcelas mensais consecutivas, corrigidas pelo INPC e 
com juros de 1% ao mês. Até 31 de dezembro de 2021 foi recebido o montante de R$ 2.657, através 
de guias judiciais depositadas nos autos do processo (nota explicativa 8). O custo contábil do 
terreno baixado, líquido de Impairment, é de R$ 4.076. Em março de 2021 foi realizada a venda do 
terreno lote nº 11, da quadra AC-06, do loteamento denominado “Alphaville Lagoa dos Ingleses”, 
pelo montante de R$ 2.350. O custo contábil do terreno baixado é de R$ 2.686. Em outubro de 2021 
foi realizada a venda do terreno lote nº 18, da quadra C-05, do loteamento denominado “Alphaville 
Lagoa dos Ingleses”, pelo montante de R$ 2.328. O custo contábil do terreno baixado é de R$ 2.808. 
Terreno Chácara Europa: Em novembro de 2020, foi aprovado pelo Departamento de Parque e 
Áreas Verdes a revalidação dos Termos de Compromisso Ambiental firmados junto à Prefeitura do 
Município de São Paulo, do terreno situado a Rua Visconde de Porto Seguro na Chácara Flora. O 
licenciamento de um futuro empreendimento, bem como da supressão necessária à realização do 
mesmo foram objetos de processos administrativos que tramitaram regularmente perante a Pre-
feitura do Município de São Paulo e demais órgão competentes, no ano de 2004. Em acórdão pro-
latado em setembro de 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu provimento à apelação 
da Companhia, reconhecendo a regularidade de todos os procedimentos administrativos tomados 
pela Companhia, a ausência de qualquer dano ao meio ambiente e a autorização para implantação 
de projetos imobiliários. Diante da decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 
bem como após a  revalidação dos Termos de Compromisso Ambiental, a Companhia iniciou os 
procedimentos de supressão vegetal. Em dezembro de 2020, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de São Paulo lavrou o Auto de Infração nº 044346 (sem penalidade) pelo 

qual se determinou a suspensão das obras (que não estavam sendo executadas no momento) até 
a apresentação do laudo de fauna. Este laudo, ainda que não obrigatório, já havia sido elaborado 
pela Companhia antes do início da supressão e, assim, foi apresentado pela Companhia, ocasião 
na qual requereu, também, a revisão da referida suspensão (ainda pendente de deliberação). Não 
obstante a legalidade de todos os atos praticados pela Companhia, bem como do direito à rea-
lização do referido empreendimento, a Companhia cessou momentaneamente as atividades na 
área. Em 21/11/2021, foi proferida decisão pelo juiz da 08ª Vara da Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo determinando que a Prefeitura não mantivesse novos obstáculos ao empreendimento 
sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais). Essa decisão foi objeto de recursos de agravo de instrumento interposto pelo 
Ministério Público sob o nº 2273731-79.2021.8.26.0000 e pela Prefeitura de São Paulo sob o nº 
2281730-83.2021.8.26.0000, nos quais obtiveram efeito suspensivo e ainda carece de apreciação 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31 de dezembro o valor registrado no ativo não circulan-
te, líquido de provisão para perdas (impairment), monta em R$ 45.420. Terreno - Viver Fama: Em 
dezembro de 2020, a Companhia e a NPL Brasil Gestão de ativos financeiros, firmaram um acordo 
onde a NPL Brasil pretendia adquirir do Banco Pan S.A o crédito e todos os direitos relacionados a 
ele, inclusive, mas não se limitando, as garantias existentes. O Banco Pan S.A era até então deten-
tor de três cédulas de crédito bancário emitidas pela Inpar Projeto 45 SPE Ltda., as quais têm como 
garantia hipoteca sob as unidades autônomas do empreendimento imobiliário “Viver Fama” e 
cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes da comercialização das unidades autônomas 
do referido empreendimento, além de garantia fidejussória das Garantidoras, Viver Incorporadora 
e Construtora S.A e Projeto Residencial Marine Home Resort SPE Ltda. Em março de 2019, o Banco 
Pan S.A obteve os seus créditos no montante de R$ 18.145 convertidos na 3ª tranche de aumento 
de capital em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial. Posteriormente ao ajuizamento da 
Recuperação Judicial, a Inpar Projeto 45 SPE Ltda foi excluída do processo, haja vista a existência 
de patrimônio de afetação na referida sociedade. O Banco Pan S.A ingressou com ação de execução 
em face das devedoras, sob processo nº 1111698-92.2017.8.26.0100 em trâmite perante a 23ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Em 21 de janeiro de 2021 a Companhia foi 
notificada pela NPL Brasil, tendo a mesma informado a aquisição da integralidade do crédito de-
tido pelo Banco Pan S.A juntamente com todas as garantias existentes. Em decorrência do acordo 
firmado junto a Companhia, foi reconhecido em dezembro de 2020 a dívida de R$ 9.310 (nota ex-
plicativa 17), que foi paga parcialmente mediante a conversão do crédito em ações da Companhia 
em 13 de abril de 2021 e 08 de julho de 2021. A Companhia registrou em suas Demonstrações 
Financeiras o efeito do futuro cancelamento das ações convertidas na 3ª tranche de aumento 
de capital ao Banco Pan S.A (nota explicativa 22). No que se refere o saldo em aberto, em 28 de 
setembro de 2021 a Companhia celebrou aditivo ao acordo firmado diretamente com terceiros para 
os quais a NPL efetuou a cessão do crédito (“Novos Credores”), pelo qual restou estabelecido que 
a Companhia pagaria o saldo do crédito (914.636 ações), no montante de R$ 1.344.514,92 (um 
milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e catorze reais e noventa e dois centavos), 
equivalente a R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) por ação, nos termos do artigo 171, 
§2º da Lei 6.404/76, sendo que tal valor foi pago no mês de outubro de 2021. Após o pagamento 
da dívida à NPL Brasil, foram liberadas as garantias relacionadas ao terreno do empreendimento 
imobiliário “Viver Fama”, bem como parte dos direitos creditórios decorrentes da comercialização 
das unidades da segunda fase do Empreendimento Imobiliário Viver Fama que foi relançado como 
“Nova Fama” no decorrer do 3º Trimestre de 2021. O quadro abaixo demonstra a composição dos 
custos incorridos dos empreendimentos em construção:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Custo incorrido acumulado 27.422 36.458
Custo apropriado às unidades vendidas (9.141) (36.362)
Juros capitalizados 11.976 19.390
Juros capitalizados apropriado às unidades vendidas (3.992) (19.339)
No fim do exercício 26.265 147
A movimentação e o saldo dos juros capitalizados nos estoques encontram-se apresentados na 
Nota 14.
8. Créditos diversos

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Adiantamentos a fornecedores 358 354 3.167 692
Depósitos judiciais 387 473 6.007 5.856
Repasses sobre financiamentos indevidos (i) - - 476 476
Adiantamento a funcionários 30 228 202 501
Caixa Econômica Federal (Debêntures 1ª emissão) 
(ii) 1.400 1.400 3.922 1.400
Habitasec Securitizadora (iii) - - 8.587 -
Outros 112 103 559 193
Perdas estimadas para créditos diversos (375) (17) (898) (17)

1.912 2.541 22.021 9.101
Circulante (1.525) (2.068) (14.762) (3.245)
Não circulante 387 473 7.259 5.856
(i) Amortizações realizadas pelos bancos financiadores de alguns empreendimentos após a soli-
citação do pedido de recuperação judicial, sendo que a Companhia recorreu judicialmente para 
que os valores sejam devolvidos. (ii) Montante decorrente de pagamentos/retenções relacionadas 
às Debêntures da 1ª emissão, no qual a Companhia contestou junto à Caixa Econômica Federal. 
No momento a Companhia está em processo de negociação do débito junto à Caixa Econômica 
Federal para definição da forma de quitação das Debêntures e por esse motivo o referido valor foi 
classificado na rubrica de créditos diversos. (iii) Valor da CCB a liberar apresentada na Nota 14.
A movimentação nas perdas estimadas pode ser assim demonstrada:
Descrição Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 (17) (17)
Perda Efetiva (358) (881)
Em 31 de dezembro de 2021 (375) (898)
9. Conta corrente com parceiros nos empreendimentos

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Zappi Const. e Empreend. Imobi. Ltda. 14.198 14.198 14.198 14.198
CTS Empreend. Imob. Ltda - - 17.624 17.624
Meta Holding S.A. 1.520 1.490 1.518 1.490
Outros 946 946 946 946
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa (16.664) (16.634) (34.286) (34.258)

- - - -
Mamute Incorporações e Participações Ltda. 22 - 22 -
Menin Incorporadora Ltda. (i) 1.332 1.612 1.325 1.623
L. Priori Incorporações Ltda. (ii) 33.076 30.072 33.076 30.072
Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa (33.076) (23.398) (33.076) (23.398)

1.354 8.286 1.347 8.297
Não circulante 1.354 8.286 1.347 8.297
(i) A Companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação imobiliária 
em conjunto com outros parceiros, mediante participação societária ou por meio da formação 
de consórcios. A estrutura de administração destes empreendimentos e a gerência de caixa são 
centralizadas na Viver Incorporadora e Construtora S.A., que fiscaliza o desenvolvimento das 
obras e os orçamentos. Assim, o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos 
necessários sejam feitos e alocados de acordo com o planejado. Os saldos não estão sujeitos 
a encargos financeiros e não possuem vencimento predeterminado. Os recursos financeiros são 
aplicados diretamente nos empreendimentos imobiliários em desenvolvimento em conjunto com 
os parceiros. O recebimento destes valores ocorrerá por meio da realização dos recebíveis de cada 
empreendimento imobiliário; (ii) A Companhia estimou uma perda de R$ 33.076 do valor a receber 
do parceiro L.Priori Incorporações Ltda., com base na recuperação dos ativos do Empreendimento 
Beira Mar. O valor de conta corrente com esse parceiro aumentou consideravelmente com o paga-
mento da dívida de SFH desse empreendimento com ações ordinárias da Viver na 2ª Tranche de 
aumento de capital (Nota 1). A movimentação nas perdas estimadas pode ser assim demonstrada:
Descrição Controladora Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 (35.995) (53.619)
Complemento de perdas estimadas (4.037) (4.037)
Em 31 de dezembro de 2020 (40.032) (57.656)
Complemento de perdas estimadas (9.708) (9.706)
Em 31 de dezembro de 2021 (49.740) (67.362)
10. Impostos e contribuições a compensar: A Companhia e suas controladas e controladas em 
conjunto detêm impostos a recuperar (tributos federais) nos montantes a seguir descritos, os quais 
serão objeto de compensação com tributos vincendos e/ou de restituição e compensação com dé-
bitos parcelados, conforme previsto na legislação tributária:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
PIS 71 152 1.605 1.380
COFINS 142 527 7.179 6.192
CSLL 65 44 110 185
IRPJ 45 45 309 558
IRRF s/aplicações financeiras - - 511 165
Outros 12 25 33 50
Perdas estimadas impostos a compensar (i) - - (4.219) (4.219)

335 793 5.528 4.311
Circulante (295) (753) (2.948) (2.183)
Não circulante 40 40 2.580 2.128
(i) A Companhia estimou uma perda no montante de R$ 4.219 em aproveitamento de créditos de 
PIS e COFINS (Lei 10833/03) sobre os custos das unidades imobiliárias vendidas, por não haver 
estimativa de utilização dentro do prazo de prescrição. A movimentação nas perdas estimadas com 
impostos a compensar pode ser assim demonstrada:
Descrição Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019 (3.839)
Complemento de perdas estimadas (380)
Em 31 de dezembro de 2020 (4.219)
Complemento de perdas estimadas -
Em 31 de dezembro de 2021 (4.219)
11. Investimentos e provisão para passivo a descoberto

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Investimentos em controladas e controladas em conjunto 48.471 197.068 4.188 8.464
Provisão para perda em investimento (b) (21.197) (36.035) (684) (282)
Investimentos (a) 27.274 161.033 3.504 8.182
Reclassificação para o passivo 21.197 36.035 684 282
Encargos financeiros apropriados (*) 1.548 1.582 - -

50.019 198.650 4.188 8.464
(*) A controladora efetuou a captação de recursos financeiros sujeitos a juros, os quais foram 
aplicados nas sociedades controladas e controladas em conjunto para financiamento de seus 
empreendimentos imobiliários. Os encargos financeiros desses recursos captados pela contro-
ladora e relacionados com as unidades imobiliárias em estoques nas sociedades controladas e 
controladas em conjunto são apresentados nesta rubrica. No balanço patrimonial consolidado, 
foram reclassificados para a rubrica de imóveis a comercializar, cuja movimentação encontra-se 
apresentada na Nota 14. 

(a) Movimentação dos investimentos:

Controlada
Saldo em 31 de 

dezembro de 2019
Equivalência 
patrimonial

Saldo em 31 de 
dezembro de 2020

Subscrição (Redução) 
de capital

Equivalência 
patrimonial

Saldo em 31 de 
dezembro de 2021

Viver Desenvolv. Imob. Ltda. (4.413) (29.541) (33.954) - 17.835 (16.119)
Viver Empreend. Ltda. 308.668 (125.413) 183.255 (132.137) (10.998) 40.120
Viver Participações Ltda. 1 (14) (13) - (2) (15)
Inpar Particip. e Assoc. Ltda. (1.460) 404 (1.056) - (555) (1.611)
Inpar Invest. II S A. 1 - 1 - (1) -
Viver Desenvolv. e Constr. Imob. Ltda. 45 (42) 3 - (2) 1
Inpar Projeto 126 SPE Ltda. (4.096) 3.295 (801) - 207 (594)
Inpar Projeto 50 SPE Ltda. 5.802 (386) 5.416 (7.616) (382) (2.582)
Vila Madalena Empreend. Imob. Ltda - - - 4.519 (2) 4.517
F5 Credito e Intermediação de Negócios Ltda - - - 44 - 44
F5 Intermediação de Negócios Ltda - - - 9 - 9
Sociedades controladas 304.548 (151.697) 152.851 (135.181) 6.100 23.770
Controladas em conjunto pela Viver Empreend. Ltda. 5.545 (444) 5.101 (1.112) (3.977) 12
Inpar Proj. 33 SPE Ltda. 53 - 53 - (1) 52
Inpar Proj. 107 SPE Ltda. 77 (1) 76 - - 76
Inpar Proj. 110 SPE Ltda. 2.947 (1) 2.946 - (2) 2.944
Tibério - Inpar Proj. 133 SPE Ltda. 53 (3) 50 - (3) 47
Tibério - Inpar Proj. Res. Guarulhos SPE Ltda. 199 (32) 167 - (25) 142
Tibério - Inpar Proj. Res. ER-Barueri SPE Ltda. (158) - (158) - - (158)
Tibério - Inpar Proj. Residencial Ernesto Igel SPE Ltda. 271 (324) (53) - (141) (194)
SCP AF Lapa III - - - 300 - 300
SCP VI-Revflo Jose dos Reis - - - 178 - 178
SCP VI-Revflo Criciumal - - - 5 - 5
SCP VI-Revflo Herval - - - 100 - 100
Sociedades controladas em conjunto 8.987 (805) 8.182 (529) (4.149) 3.504
Total 313.535 (152.502) 161.033 (135.710) 1.951 27.274
(b) Provisão para perdas em investimentos: A Companhia assume as obrigações relacionadas com as suas controladas e controladas em conjunto e, por esse motivo, provisões para perdas para os 
seguintes investimentos foram constituídas e registradas no passivo circulante:

Controladora Consolidado

Empresas
31 de dezembro 

de 2020 Acréscimo/ diminuição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020 Acréscimo/ diminuição
31 de dezembro 

de 2021
Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 33.954 (17.835) 16.119 - - -
Inpar Participações e Associados Ltda. 1.056 555 1.611 - - -
Inpar Projeto 50 SPE Ltda. - 2.582 2.582
Inpar Projeto 126 SPE Ltda. 801 (207) 594 - - -
Viver Participações Ltda. 13 2 15 - - -
Inpar Projeto 107 SPE Ltda - (76) (76) - (76) (76)
Acanto Incorporadora Ltda - - - - 337 337
Tibério - Inpar Projeto Residencial ER-Barueri SPE Ltda. 158 - 158 158 - 158
Tibério - Inpar Projeto Residencial Ernesto Igel SPE Ltda. 53 141 194 53 141 194
PMCS Participacoes S.A . - - - 71 - 71

Provisão para perdas em investimentos 36.035 (14.838) 21.197 282 402 684
(c) Informações de controladas e controladas em conjunto indiretas

Informações financeiras resumidas Investimentos Equivalência Patrimonial

Controlada Indireta Ativo Passivo
Patrimônio 

líquido
Receita 

Bruta
Resultado do 

exercício
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Inpar Legacy Empreend. Ltda. 1.501 7.559 (6.058) (139) (461) (6.058) (2.316) (461) (1.393)
Inpar Projeto Res. Grand Jardins SPE Ltda. - 33 (33) - (2) (33) 14.220 (2) (4)
Inpar Proj Res. Vinhedo SPE Ltda. 51 14 37 - (1) 37 11.391 (1) (7)
Inpar Projeto Res. Viver Mooca SPE Ltda. 17 67 (50) 27 (41) (50) 1.279 (41) 75
Inpar Projeto Res. Sports Garden Leste SPE Ltda. 8.829 301 8.528 1 (26) 8.528 18.455 (26) (24)
Inpar Projeto Res. Von Schilgen SPE Ltda. 1.943 3.236 (1.293) 2 5.304 (1.293) 7.464 5.304 (3.908)
Inpar Projeto Res. Condominio Eredita SPE Ltda. 7.321 4.202 3.119 18 663 3.119 16.614 663 (260)
Inpar Projeto Res. Quatro Estacoes Ltda. 6.992 207 6.785 5 (63) 6.785 10.860 (63) 445
Inpar Projeto Lagoa Dos Ingleses SPE Ltda. 41.836 32.242 9.594 18.576 (4.003) 9.594 13.597 (4.003) (23.386)
Inpar Projeto Res. Venancio Alves SPE Ltda. 4 261 (257) 1 (23) (257) 16.876 (23) (12)
Inpar Projeto Res. Viver Morumbi SPE Ltda. 895 14 881 31 (7) 881 888 (7) 16
Inpar Projeto Res. Calogero Calia SPE Ltda. 61 165 (104) 62 (107) (104) 2.818 (107) (42)
Projeto Imob. Viver Ananindeua SPE 40 Ltda. 4.397 4.299 98 1.100 457 98 27.238 457 (2.615)
Projeto Imob. Cond. Park Plaza SPE 52 Ltda. 2.997 1.624 1.373 208 1.417 1.373 (44) 1.417 (392)
Proj. Imob. Res. Esporte & Vida Cond. Gravatai SPE 53 Ltda. 68 59 9 - 14 9 4.091 14 38
Inpar Projeto 45 SPE Ltda. 55.776 39.054 16.722 11.314 2.751 16.722 13.971 2.751 (14.902)
Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. 41.371 15.969 25.402 12.026 274 25.402 27.590 274 (6.291)
Inpar Projeto Res. Cond. Wellness Resort SPE 42 Ltda. 2.565 4.470 (1.905) 86 2.027 (1.905) (2.087) 2.027 (624)
Inpar Projeto 44 SPE Ltda. 3.341 15.752 (12.411) 363 (1.635) (12.411) (6.550) (1.635) (4.847)
Plarcon Incorporações Imob. S/A 18.760 81 18.679 - (1.116) 18.679 19.795 (1.116) 50
Projeto Imob. Res. Viver Zona Sul SPE 62 Ltda. 503 1.454 (951) 17 2.335 (951) 4.275 2.335 (1.290)
Projeto Res. Marine Home Resort SPE 66 Ltda. 122 6.887 (6.765) 1.106 164 (6.765) 5.843 164 (2.407)
Inpar Projeto Res. Rio Claro Village SPE 67 Ltda. 2.338 68 2.270 66 63 2.270 2.207 63 116
Projeto Imob. Sports Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. 7.194 4.163 3.031 190 3.392 3.031 11.391 3.392 (967)
Projeto Imob. Altos Do Umarizal SPE 64 Ltda. 1.789 6.080 (4.291) 359 (1.229) (4.291) (3.062) (1.229) (2.561)
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Informações financeiras resumidas Investimentos Equivalência Patrimonial

Controlada Indireta Ativo Passivo
Patrimônio 

líquido
Receita 

Bruta
Resultado do 

exercício
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Projeto Imob. SPE 65 Ltda. 9.039 5.366 3.673 5.882 2.160 3.673 1.513 2.160 (1.413)
JMT Propriedade Imob. Ltda. 2.684 17.055 (14.371) 11 (4.075) (14.371) (10.296) (4.075) (14.729)
Projeto Imob. Canoas Happiness SPE 72 Ltda. 688 1.658 (970) 67 1.892 (970) (2.862) 1.892 (1.806)
Inpar Projeto 47 SPE Ltda. 1.866 489 1.377 - (58) 1.377 26.097 (58) 142
Inpar Projeto 86 SPE Ltda. 20.331 4.803 15.528 2.359 3.513 15.528 48.463 3.513 1.704
Projeto Imob. Viver Castanheira SPE 85 Ltda. 215 2.179 (1.964) 150 (19) (1.964) 4.988 (19) (70)
Inpar Projeto 84 SPE Ltda. 873 2 871 - (2) 871 1.864 (2) 8
Inpar Projeto 90 SPE Ltda. 2.194 185 2.009 7 (40) 2.009 6.010 (40) (84)
Inpar Projeto 71 SPE Ltda. 5.139 7.289 (2.150) 1.891 8.421 (2.150) (10.571) 8.421 (12.595)
Inpar Projeto Wave SPE Ltda. 17 1.471 (1.454) 462 369 (1.454) (1.823) 369 1.463
Inpar Projeto 79 SPE Ltda. 374 206 168 22 2 168 9.639 2 (3)
Inpar Projeto Samoa SPE 75 Ltda. 1.537 550 987 22 (334) 987 1.321 (334) 106
Inpar Projeto 76 SPE Ltda. 32 16 16 3 1 16 24.670 1 (55)
Projeto Imob. SPE 77 Ltda. 2.376 5.876 (3.500) 1.080 1.058 (3.500) 12.990 1.058 (2.167)
Inpar Projeto 87 SPE Ltda. 5.916 1.640 4.276 30 (73) 4.276 5.587 (73) 268
Projeto Imob. Res. Viver Bosque SJP SPE 91 Ltda. 646 1.575 (929) 146 (150) (929) 4.491 (150) 1.464
Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda. 3.307 421 2.886 1 357 2.886 2.529 357 (138)
Inpar Projeto 94 SPE Ltda. 2.220 15.133 (12.913) 679 (749) (12.913) 32.440 (749) (488)
Proj. Imob. Res. Linea SPE 96 Ltda. 18.137 20.187 (2.050) 6.660 (2.853) (2.050) 5.007 (2.853) (4.978)
Proj. Imob. Barra Bali SPE 99 Ltda. 1.121 3.080 (1.959) 1.588 1.023 (1.959) (2.982) 1.023 (1.304)
Inpar Projeto 111 SPE Ltda. 2.298 900 1.398 840 668 1.398 13.601 668 (781)
Projeto Imob. SPE 103 Ltda. 23.478 7.467 16.011 4.930 438 16.011 22.512 438 (670)
Inpar Projeto 105 SPE Ltda. 15.843 405 15.438 117 (28) 15.438 15.466 (28) 516
Inpar Projeto 108 SPE Ltda. 795 150 645 22 (138) 645 11.512 (138) (63)
Inpar Projeto 109 SPE Ltda. 33.976 30.892 3.084 1.695 594 3.084 2.490 594 115
Inpar Projeto 112 SPE Ltda. 619 103 516 2 (457) 516 5.895 (457) (76)
Inpar Projeto 113 SPE Ltda. - - - - (23) - 23 (23) (1)
Inpar Projeto 116 SPE Ltda. 3.352 124 3.228 - 74 3.228 3.154 74 (127)
Projeto Imob. Res. Viver Reserva SPE 127 Ltda. 6.327 6.245 82 (104) (1.402) 82 1.484 (1.402) 2.409
Solv Real Estate Distressed Gestão Imob. Ltda 6.101 23.021 (16.920) 24 (13.251) (16.920) (7.598) (13.251) (7.495)
XYZ Real Estate Incorp. Imob. Ltda 29.029 29.674 (645) 1.007 (645) (645) - (645) (1)

Informações financeiras resumidas Investimentos Equivalência Patrimonial

Controlada em conjunto indireta Ativo Passivo
Patrimônio 

líquido
Receita 

Bruta
Resultado do 

exercício
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Inpar - Agra - Projeto Res. Santo Amaro SPE Ltda. 46.803 2.895 43.908 21 578 43.908 43.330 578 (120)
Inpar - Agra - Projeto Res. America SPE Ltda. 26.070 8.195 17.875 (90) 738 17.875 17.137 738 (1.425)
12. Imobilizado

Controladora Consolidado

Custo
Máquinas e 

equipamentos
Móveis e 

utensílios

Benfeitorias 
em imóveis de 

terceiros

Direito 
de uso de 

imóvel
Outros 
ativos Total

Máquinas e 
equipamentos

Móveis e 
utensílios

Benfeitorias 
em imóveis de 

terceiros

Direito 
de uso de 

imóvel
Outros 
ativos Total

Em 31 de dezembro de 2019 2.772 352 2.322 - 256 5.702 2.884 435 2.801 256 6.376
Adições 8 - - 609 - 617 107 115 600 2.341 - 3.163
Baixa - - (2.322) - (256) (2.578) (8) - (2.801) - (256) (3.065)
Em 31 de dezembro de 2020 2.780 352 - 609 - 3.741 2.983 550 600 2.341 - 6.474
Adições 14 - - - 140 154 278 - 34 - 140 452
Baixa - (94) - - - (94) - (73) - - - (73)
Em 31 de dezembro de 2021 2.794 257 - 609 140 3.801 3.261 477 634 2.341 140 6.854
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019 (2.582) (342) (2.104) - (231) (5.259) (2.687) (423) (2.547) - (231) (5.888)
Depreciação (67) (5) - (91) - (163) (89) (17) (129) (118) (3) (356)
Baixa - - 2.104 - 231 2.335 8 - 2.586 (235) 234 2.593
Em 31 de dezembro de 2020 (2.649) (347) - (91) - (3.087) (2.768) (440) (90) (353) - (3.651)
Depreciação (56) - - (122) - (178) (125) (14) (132) (468) - (739)
Baixa - 92 - - 92 - 92 - - - 92
Em 31 de dezembro de 2021 (2.705) (255) - (213) - (3.173) (2.893) (362) (222) (821) - (4.299)
Saldo residual em 30 de setembro de 2021 89 2 - 396 140 628 368 115 412 1.520 140 2.555
Saldo residual em 31 de dezembro de 2020 131 5 - 518 - 654 215 110 510 1.988 - 2.823
Taxa anual média ponderada - % 10 10 20 20 - - 10 10 20 20 - -
(i) Adição referente ao contrato de locação da sede da Companhia pelo prazo de 60 meses, com início em 
01 de abril de 2020. De acordo com o CPC 06 - R2 (IFRS 16) a Companhia reconheceu um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que re-
presenta a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento (nota 17b). Foi considerada uma taxa 
de 4% a.a. a título de inflação projetada futura do IGP-M, descontada a uma taxa nominal de 8,5 % a.a. 
para a mensuração inicial do ativo de direito de uso, que corresponde ao passivo de arrendamento aos 
seus valores presentes, na data de seu registro inicial. A depreciação é calculada pelo método linear de 
acordo com o prazo do contrato de locação. A Companhia e suas controladas avaliaram que não ocorre-
ram circunstâncias no exercício que levassem a necessidade de alteração da vida útil-econômica desses 
ativos e, portanto, concluíram que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidas.
13. Intangível: As movimentações estão demonstradas a seguir:

Controladora Consolidado
Descrição Softwares Softwares
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2020 20.585 20.810
Adições - -
Saldo em 31 de dezembro de 2021 20.585 20.810
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (17.887) (18.108)
Amortização (2.169) (2.173)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (20.056) (20.281)
Amortização (296) (296)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (20.352) (20.577)
Saldo residual em 31 de dezembro de 2021 233 233
Saldo residual em 31 de dezembro de 2020 529 529
Taxa anual média ponderada - % 10 10
14. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures: Composição dos empréstimos, financiamentos 
e debêntures, líquido dos custos de transação:

Controladora Consolidado

Modalidade Indexador

Taxa de juros 
e comissões 
anuais

Em 31 de 
dezembro 

de 2021

Em 31 de 
dezembro 

de 2020

Em 31 de 
dezembro 

de 2021

Em 31 de 
dezembro 

de 2020
Empréstimos e 
 Financiamentos
Projetos - CCB (c) IPCA Até 13% - - 15.602 -
Projetos - CCB/CCI IGP-M Até 12% - 362 - 362

- 362 15.602 362
Debêntures
Emissão 18 de janeiro 
 de 2011 (a) TR 8,77% 210.566 205.469 210.566 205.469
Emissão 24 de junho 
 de 2011 (b) DI 5,75% 58 4.500 58 4.500

210.624 209.969 210.624 209.969
Total dívidas 210.624 210.331 226.226 210.331
Circulante (210.624) (210.331) (211.226) (210.331)
Não circulante - - 15.000 -
Como garantia dos empréstimos e financiamentos contraídos pela Companhia, foram outorga-
das alienação fiduciária de direitos aquisitivos sobre imóveis, alienação fiduciária de direitos de 
participação acionária no capital social de sociedades controladas e controladas em conjunto, 
alienação fiduciária de imóveis, caução de direitos aquisitivos sobre imóveis e cessão fiduciária 
de quotas de sociedades de controladas. As dívidas extraconcursais continuam sendo negocia-
das pela Companhia junto aos seus credores e sua liquidação está sendo realizada mediante a 
monetização dos ativos dados em garantia ou, havendo saldo residual devedor numa eventual 
execução, o credor com dívida na competência até o início da Recuperação Judicial, poderá pleitear 
sua habilitação no plano aprovado e receber seu saldo conforme regras aplicadas aos credores 
quirografários. (a) Emissão em 18 de janeiro de 2011 (primeira emissão): A Companhia obteve 
aprovação de seu primeiro programa de emissão pública de distribuição de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, em série única, com garantia real e garantia flutuante no montante 
de R$ 300.000 na quantidade de 300 debêntures com o valor nominal unitário de R$ 1.000 cada. 
Os recursos obtidos por meio da emissão foram utilizados exclusivamente no financiamento de 
empreendimentos imobiliários e que atenderam aos critérios de elegibilidade. As garantias com-
preendem cessão fiduciária de direitos creditórios, alienação fiduciária das quotas de pessoas 
jurídicas controladas, direta ou indiretamente pela Companhia, cessão fiduciária de recursos em 
contas bancárias e alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia e de controladas 
e controladas em conjunto. Tendo em vista o pedido de recuperação judicial da Companhia e 
levando em consideração os termos constantes da Escritura de 1ª Emissão de Debêntures, se deu o 
vencimento antecipado da dívida, cujo saldo devedor corresponde ao crédito habilitado na lista de 
credores no âmbito da recuperação judicial e ainda se encontra em tratativas considerando o plano 
de recuperação judicial da Companhia. (b) Emissão em 24 de junho de 2011 (segunda emissão): 
A Companhia obteve aprovação de seu segundo programa de emissão pública de distribuição de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real no montante de  
R$ 100.000 na quantidade de 10.000 debêntures com o valor nominal unitário de R$ 10.000 cada.  
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia foram destinados ao refinanciamento de dívidas 
financeiras da Companhia e de controladas e controladas em conjunto. As garantias compreendem 
alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia e de controladas e controladas em 
conjunto, alienação fiduciária de quotas das pessoas jurídicas controladas, direta ou indireta-
mente pela Companhia e cessão fiduciária de direitos creditórios. Tendo em vista o pedido de 
recuperação judicial da Companhia e levando em consideração os termos constantes da Escritura 
de 2ª Emissão de Debêntures, se deu o vencimento antecipado da dívida. Em Assembleia Geral 
de Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures, realizada em 11 de dezembro de 2020, 
foi aceita a proposta de quitação do crédito extraconcursal e demais obrigações decorrentes das 
Debêntures, através da dação em pagamento de ações da Viver, em montante total de R$ 4.500, 
para integral pagamento do saldo devedor do crédito extraconcursal dos Debenturistas, com a 
consequente liberação das garantias ainda vinculadas às Debêntures, bem como outorga de qui-
tação de toda e qualquer obrigações decorrentes das Debêntures. A quitação do saldo de R$ 4.500 
foi efetuada em 13/04/2021 através da emissão de ações da Companhia. Há um montante de 58 
que está no aguardo da assinatura do boletim de subscrição pelos debenturistas. (c) Emissão em 
01 de setembro de 2021: A Companhia contratou uma CCB - Cédula de Crédito Bancário no valor 
global de R$ 35.000, dividida em 4 tranches, sendo a primeira emissão no valor de R$ 15.000, 
a segunda emissão no valor de R$ 12.000, a terceira emissão no valor de R$ 2.500 e a quarta 
emissão no valor de R$ 5.500 . Este financiamento foi captado para aplicação no empreendimento 
Nova Fama, situado no município de Goiânia. As unidades imobiliárias do empreendimento foram 
cedidas através de alienação fiduciária para garantia da operação de CCB, cujo valor de mercado 
das garantias totaliza R$ 55.929, representando 160% de garantias em relação ao valor contra-
tado do financiamento. O vencimento da operação está previsto para setembro/2025. Encargos 
financeiros capitalizados: Os encargos financeiros de empréstimos, financiamentos e debêntures, 
cujos recursos são atribuíveis à construção dos empreendimentos, são capitalizadas ao custo de 
cada empreendimento, de acordo com a utilização dos recursos pelas controladas e controladas em 
conjunto, e apropriados ao resultado de acordo com a proporção das unidades vendidas, conforme 
demonstrado a seguir. Os demais encargos financeiros são alocados ao resultado do exercício 
quando incorridos.

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro 
de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Encargos financeiros incorridos 5.006 26.529 11.615 30.908
Encargos financeiros capitalizados (*) - - - -
Encargos financeiros apropriados ao resultado 
 financeiro (Nota 27) 5.006 26.529 11.615 30.908

Controladora Consolidado

Encargos financeiros incluídos na rubrica  
 "Imóveis a comercializar"

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Saldo inicial 1.582 4.128 25.238 39.331
Encargos apropriados ao resultado (Nota 24) (34) (1.242) (9.717) (7.308)
Baixa de encargos financeiros capitalizados  
 (Notas 7 e 27) - (1.304) - (1.304)
Ajustes de participações societárias - - - (5.481)
Saldo final (Notas 7 e 11) 1.548 1.582 15.521 25.238
(*) Os encargos financeiros capitalizados são oriundos dos empréstimos captados por meio do Sistema 
Financeiro Habitacional (SFH) e de outras linhas de captações, como a emissão de debêntures, utiliza-
das para aquisição de terrenos destinados a incorporação imobiliária, bem como para o financiamento 
da construção de empreendimentos. Como consequência das medidas que vêm sendo tomadas pela 
administração da Companhia, referidas na Nota 1, determinados terrenos deixaram de ter uma data 
definida para o lançamento do empreendimento correspondente e, como consequência, a partir de maio 
de 2012, os juros deixaram de ser capitalizados, sendo apropriados diretamente ao resultado financeiro. 
15. Coobrigação na cessão de recebíveis: As operações de cessão de recebíveis por meio da emissão 
de Cédulas de Créditos Imobiliários (CCIs) que a Companhia reteve os riscos e responsabilidades sobre 
os créditos cedidos, com a obrigação de recompra de créditos imobiliários inadimplentes (coobrigação), 
são classificadas no passivo e os saldos estão compostos de acordo com as garantias e taxas de juros:
 Consolidado

Garantia
Taxa de descon-

to - %
Em 31 de dezembro 

de 2021
Em 31 de dezembro 

de 2020
Fidejussória 12,00% 1.353 2.765
Garantia Fidejussória/Alienação Fiduciária 11,25% 120 794
Fidejussória 10,95% 13 78

1.486 3.637
Circulante (1.433) (3.339)
Não circulante 53 298
Os saldos do não circulante podem ser assim apresentados por ano de vencimento: 

Consolidado

Ano de vencimento
Em 31 de dezembro 

de 2021
Em 31 de dezembro 

de 2020
2022 - 245
2023 53 53

53 298
16. Fornecedores: Determinados saldos de operações realizadas com fornecedores que estavam 
vencidos foram negociados e os créditos concursais remanescentes se sujeitarão a recuperação 
judicial. A tabela abaixo demonstra o saldo de fornecedores, considerando a renegociação dos 
vencimentos:

Controladora Consolidado

Vencimentos

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Vencidos 1.204 1.359 7.284 7.631
A vencer até 30 dias 112 149 1.984 712
A vencer entre 31 e 60 dias 20 10 520 21
A vencer entre 61 e 90 dias 6 856 500 870
A vencer entre 91 e 120 dias 1 2 484 2
A vencer entre 121 e 180 - 4 953 4
A vencer após 180 dias - 1 1.364 9

139 1.022 5.805 1.618
 1.343 2.381 13.089 9.249
17. Contas a pagar e arrendamento a pagar: (a) Contas a pagar:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Comissões a pagar (i) - - 3.921 3.773
Distratos a pagar (ii) - - 49.871 54.655
Custos de construção a pagar - - - 70
Termo de ajuste de conduta (iii) 3.355 3.355 3.355 4.155
Condomínio unidades concluídas a pagar (iv) - - 16.656 25.401
NPL Brasil Gestão de ativos financeiros (v) 59 9.310 59 9.310
Outras contas a pagar 306 1.143 887 1.569
 3.720 13.808 74.749 98.933
Circulante (3.720) (13.808) (73.456) (95.408)
Não circulante - - 1.293 3.525
(i) Referentes às vendas de unidades imobiliárias, por prospecção de terrenos ou parceiros para o de-
senvolvimento de empreendimentos imobiliários e por comissões bancárias; (ii) Conforme descrito na 
nota explicativa 6, a Companhia reconheceu reversão de perdas adicionais estimadas com possíveis 
distratos de unidades que possuem ações judiciais. O impacto acumulado desses distratos monta 

R$ 2.418. A provisão é referente ao montante estimado a pagar decorrente da reversão das vendas de 
unidades; (iii) Valor estimado a gastar com Termos de Ajustes de Conduta (TAC) junto às prefeituras 
de Nova Lima e Porto Alegre; (iv) No montante de condomínio a pagar, estão previstos também os dé-
bitos das unidades imobiliárias concluídas com ações judiciais que são consideradas como possíveis 
distratos, com o retorno destas unidades para o estoque de imóveis a comercializar. Do montante pro-
visionado, R$ 7.412 é relativo a dívidas com condomínios a pagar referentes as unidades que poderão 
ser distratadas; (v) Conforme mencionado na nota explicativa 7, o Banco Pan S.A cedeu a integralidade 
dos créditos detidos contra a Companhia à NPL Brasil. Os créditos foram pagos mediante conversão 
em ações da Companhia, onde R$ 7.448 foram convertidos no 1º Trimestre de 2021, R$ 517 foram 
convertidos no 2º Trimestre de 2021 e R$ 1.286 foram convertidos no 4º Trimestre de 2021. O montante 
a longo prazo refere-se a comissões, que possui a seguinte composição, por ano de vencimento:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
2022 - 506
2023 - 4
A partir de 2024 1.293 3.015
 1.293 3.525
(b) Arrendamento a pagar: Conforme mencionado na nota 12 a Companhia possui como único contra-
to de arrendamento a locação de sua sede atual, a partir do mês de abril de 2020. A Companhia adotou 
o CPC 06 - R2 (IFRS 16) utilizando a abordagem retrospectiva modificada, segundo a qual o efeito 
cumulativo da aplicação inicial é reconhecido como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados 
e, consequentemente, a informação comparativa do ano 2019 não foi reapresentada. Não houve efeitos 
nas reservas de lucros e no resultado advindos de sua adoção inicial em 1º de abril de 2020.

Controladora Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2021
Imobilizado - Direito de uso de imóvel 609 2.342
Arrendamento a pagar (passivo circulante e não circulante) (609) (2.342)
Efeitos da adoção inicial - -
O prazo de contrato de locação é de 60 meses, com início em 01 de abril de 2020 e término em 31 de março 
de 2025. O contrato será reajustado anualmente pela variação percentual positiva do IGP-M. O passivo 
de arrendamento foi reconhecido a valor presente, considerando uma taxa projetada futura do IGP-M de 
4% a.a., e descontado a uma taxa nominal de 8,5 % a.a.. Os encargos financeiros serão reconhecidos 
ao resultado como despesas financeiras conforme a competência e em razão do fluxo de pagamentos.

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Arrendamento a pagar - Direito de uso de imóvel 536 831 2.062 3.198
(-) Encargos financeiros a apropriar (129) (175) (496) (675)
 407 656 1.566 2.523
Circulante (128) (153) (494) (589)
Não circulante 279 503 1.072 1.934
Os pagamentos do não circulante estão distribuídos:

Controladora Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
2022 - 159 - 610
2023 133 152 512 585
2024 118 146 452 560
2025 28 46 108 179

279 503 1.072 1.934
18. Adiantamentos de clientes e outros

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Adiantamentos de clientes incorporações 
imobiliárias - 30 518 3.804
Credores por imóveis compromissados - - 3.929 -
Recebimentos de clientes superiores a receita 
 apropriada (Nota 6) (i) - - - 1.459
Permutas físicas (ii) - - 5.225 -
Outros adiantamentos - - - 30

- 30 9.672 5.293
Circulante - (30) (4.447) (5.293)
Não circulante - - 5.225 -
(i) Os recebimentos de clientes com valores superiores aos saldos dos créditos a receber decorren-
tes da venda de imóveis, encontram-se registrados como adiantamento de clientes no passivo cir-
culante; (ii) Em determinadas operações de aquisição de terrenos, a Companhia realizou permuta 
física com unidades a construir. Estas permutas físicas foram registradas a valor justo, como es-
toque de terrenos para incorporação, em contrapartida a adiantamento de clientes, considerando o 
valor à vista das unidades imobiliárias dadas em dação de pagamento, sendo que estas operações 
de permuta são apropriadas ao resultado considerando as mesmas premissas utilizadas para o 
reconhecimento das vendas de unidades imobiliárias. 19. Partes relacionadas:
(a) Operações de mútuo em conta-corrente Controladora Consolidado

Descrição (Ativo não circulante)

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Inpar Investimentos II S A. 1 - - -
Viver Desenv. e Constr. Imob. Ltda. 4 3 - -
Viver Desenv. Imob. Ltda. 15.750 11.591 - -
Viver Empreend. Ltda. 5.624 - - -
Viver Participações Ltda. 20 14 - -
Inpar Incorp. Imob. e Associados Ltda. 1.009 80 - -
Inpar Projeto 126 Spe Ltda. 11 4 - -
Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. - - - 531
Agre API Empreend. Imob. S.A. (i) - - 4.732 5.071
Tiberio Inpar Proj. Res. Er-Barueri Spe Ltda. 153 153 153 153
Inpar Projeto 110 SPE Ltda. 52 52 52 52
Perdas estimadas partes relacionadas (i) - - (3.734) (3.734)

22.624 11.897 1.203 2.073
(i) A Companhia estimou uma perda de R$ 3.734 de partes relacionadas com a Agre API Empreendi-
mentos Imobiliários S.A., com base na avaliação de retorno das sociedades controladas em conjunto.

Controladora Consolidado

Descrição (Passivo circulante)

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Viver Empreendimentos Ltda. (i) - 157.608 - -
F5 Credito e Intermediacao de Negocios Ltda. 86 - - -
Vila Madalena Empreend. Imobiliários Ltda. 509 - - -
Inpar Projeto 50 SPE Ltda. 16 7.634 - -
Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. (ii) 8.450 - 8.450 -
Inpar Projeto 33 SPE Ltda. 45 45 45 45
Tiberio - Inpar Projeto 133 SPE Ltda. 46 46 46 46
Tiberio - Inpar Projeto 107 SPE Ltda. 10 10 10 10

9.161 165.343 8.551 101
(i) No decorrer de 2021 foi deliberada a redução de capital da controlada no montante de R$ 132.137. 
(ii) O saldo a pagar para o Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Credi-
tórios Não Padronizados, sob gestão da Jive Asset Gestão de Recursos Ltda. é decorrente da aquisição 
via endosso feito por Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, tornando-se 
credor das cédulas de crédito bancário (CCB), ora convertidas na na 1ª. tranche de aumento de capi-
tal do plano de recuperação judicial, conforme mencionado na Nota 22.3. Do montante principal de R$ 
27.099, resta em aberto o saldo de R$ 6.596, que atualizado monetariamente até 31/12/2021 totaliza 
R$ 8.450. Os saldos das contas mantidos com sociedades controladas e controladas em conjunto 
representam operações de empréstimos na forma de mútuos em conta corrente, sem a incidência 
de encargos financeiros e não possuem vencimento predefinido. Os saldos a receber pela sociedade 
controladora correspondem a recursos transferidos para as sociedades controladas e controladas em 
conjunto, com o objetivo de desenvolvimento dos projetos de incorporação imobiliária naquelas socie-
dades. Os saldos no passivo correspondem ao recebimento de recursos das sociedades controladas e 
controladas em conjunto, originários dos recebimentos de clientes pela venda dos empreendimentos. 
(b) Operações comerciais com sociedades controladas e controladas em conjunto: As operações 
comerciais realizadas com as controladas e controladas em conjunto destinam-se ao desenvolvimen-
to das atividades de incorporação e construção de empreendimentos. Estas operações poderiam gerar 
resultado diferente na controladora, caso tivessem sido realizadas com partes não relacionadas, não 
gerando efeito no resultado consolidado. Dentre os negócios atuais com as controladas e controladas 
em conjunto, pode-se destacar: (i) a celebração de contratos de construção de empreendimentos; (ii) 
contratos de incorporação ou de desenvolvimento conjunto de empreendimentos; (iii) contratos de 
concessão de garantias recíprocas, são decididos pela administração para todos os investimentos em 
subsidiárias, cujas atividades são controladas pela Companhia. (c) Remuneração de administra-
dores: A remuneração dos administradores e diretores em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 16.007 
(31 de dezembro de 2020 - R$ 5.156) e encontra-se apropriada no grupo de despesas gerais e admi-
nistrativas, como a seguir apresentado:

Descrição
Conselho de 

Administração
Diretoria 

Estatutária
Conselho 

Fiscal
Comitê 

Auditoria Total
Número de membros (*) 5 3 3 3 14
Salário/pró-labore 794 1.560 252 37 2.643
Bônus (nota 2.18a) - 2.400 - - 2.400
Plano de Outorga de Benefícios 2.716 8.148 - - 10.864
Benefícios diretos e indiretos - 100 - - 100
Em 31 de dezembro de 2021 3.510 12.208 252 37 16.007

Descrição
Conselho de 

Administração
Diretoria 

Estatutária
Conselho 

Fiscal
Comitê 

Auditoria Total
Número de membros (*) 5 3 3 - 11
Salário/pró-labore 380 2.291 186 - 2.857
Bônus (nota 2.18a) - 2.160 - - 2.160
Benefícios diretos e indiretos 8 123 8 - 139
Em 31 de dezembro de 2020 388 4.574 194 - 5.156
(*) O número de membros foi calculado ponderando o período no qual atuaram na Companhia.
A Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada no dia 30 de abril de 2021 fixou a remuneração global 
anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021 em até R$ 7.200, excluindo o 
plano de outorga de benefícios. Do montante de R$ 16.007 em 31 de dezembro de 2021, R$ 10.864 
referem-se a provisão do Programa de Outorga de Ações Restritas, aprovado pelo Conselho de Ad-
ministração em 14 de janeiro de 2021. Este Programa tem o objetivo conceder as pessoas elegíveis 
a oportunidade de receber ações da Companhia, de forma a manter o alinhamento de interesses 
entre acionistas da Companhia e as pessoas elegíveis, promovendo a retenção de tais pessoas.
O Programa é composto por 4 tranches, tendo como limite a outorga de no máximo 14% do capital 
social total da Companhia, divididas da seguinte forma:

Tranche Condição de Outorga
Montante de Ações Restritas 

Passíveis de Outorga

Tranche 1 Aprovação do Plano e do Programa. Até 4% do capital social da 
Companhia na data de outorga.

Tranche 2

Marketcap (**) da Companhia deverá atingir 
o montante de R$ 120 milhões, no prazo de 36 
meses, contados da AGE, e assim se manter por 
no mínimo 2/3 do período de 66 pregões seguidos, 
contados do atingimento da Condição.

Até 4% das ações de emissão 
da Companhia na data de 

outorga.

Tranche 3

Marketcap (**) da Companhia deverá atingir 
o montante de R$ 180 milhões, no prazo de 36 
meses, contados da AGE, e assim se manter por 
no mínimo 2/3 do período de 66 pregões seguidos, 
contados do atingimento da Condição.

Até 3% das ações de emissão 
da Companhia na data de 

outorga.

Tranche 4

Marketcap (**) da Companhia deverá atingir 
o montante de R$ 240 milhões, no prazo de 36 
meses, contados da AGE, e assim se manter por 
no mínimo 2/3 do período de 66 pregões seguidos, 
contados do atingimento da Condição.

Até 3% das ações de emissão 
da Companhia na data de 

outorga.

(**) Marketcap é o valor de mercado da Companhia, obtido através da multiplicação entre o nú-
mero total de ações emitidas pela Companhia pelo valor de negociação de cada ação. As condições 

de outorga foram satisfeitas, sendo que o período de carência da tranche 1 começou em janeiro de 
2021 e o período de carência das tranches 2, 3 e 4 se iniciou em julho de 2021.
20. Obrigações trabalhistas e tributárias

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Encargos trabalhistas 336 318 785 519
Remuneração variável - Bônus (i) 1.939 3.900 5.360 3.900
Plano de Outorga de Benefícios (ii) 12.727 - 12.727 -
Trabalhistas 15.002 4.218 18.872 4.419
Parcelamento - Lei no 11.941/09 - - 661 916
Parcelamentos tributários 1.244 2.026 5.603 6.954
Parcelamento - Lei no 12.996/14 - - 178 199
Parcelamento PERT -Lei 13.496/17 - - 21.120 23.987
Parcelamento IPTU - - 768 -
Tributos correntes (iii) 284 128 1.855 1.840
IPTU a pagar (iv) - - 20.128 20.189
IRPJ e CSLL diferidos - - (2) 1.020
PIS e COFINS diferidos - - 1.112 1.167
 Tributárias 1.528 2.154 51.423 56.272
Total 16.530 6.372 70.295 60.691
Circulante (15.492) (5.101) (46.833) (33.528)
Não circulante 1.038 1.271 23.462 27.163
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 2.18(a), em 31 de dezembro de 2021, foi constituída 
provisão para remuneração variável - Bônus para os empregados e administradores; (ii) Conforme 
descrito na nota explicativa 19(c), a Companhia constituiu provisão para o Plano de Outorga de 
Benefícios para os administradores; (iii) Os tributos correntes incluem parcelas vencidas, acres-
cidos de juros e multa, no montante de R$ 47 (31 de dezembro de 2020: R$ 254), para os quais a 
administração planeja ingressar em processo de parcelamento; (iv) A Companhia possui débitos 
de IPTU de terrenos no montante de R$ 17.718 e de unidades concluídas em estoque no montante 
de R$ 2.410. Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
2022 - 650 - 6.511
2023 258 447 5.651 4.326
2024 312 165 3.798 3.358
2025 312 9 3.228 2.645
2026 156 - 2.855 2.541
2027 - - 2.614 2.514
A partir de 2028 - - 5.316 5.268
 1.038 1.271 23.462 27.163
No PERT foi possível migrar parcelamentos já existentes, além da possibilidade de parcelar demais 
débitos vencidos até 30 de abril de 2017. A consolidação dos débitos da RFB e PGFN ocorreram du-
rante o ano de 2018 da adesão ao PERT. O parcelamento será amortizado conforme tabela a seguir:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
2021 - 3.684
2022 3.099 2.578
2023 2.580 2.553
2024 2.565 2.530
2025 2.564 2.528
2026 2.542 2.506
2027 2.521 2.485
A partir de 2028 5.249 5.123
 21.120 23.987
A Companhia ainda está discutindo junto a PGFN com relação a utilização da compensação de Pre-
juízo Fiscais e Base de Cálculo Negativas de Contribuição Social pela controladora, pois a Portaria 
PGFN nº 1.207/2017 prevê somente a compensação de créditos próprios, sendo que por esse motivo 
foi impetrado o MS (Mandado de Segurança) nº 5002232-78.2018.4.03.6100, em trâmite perante 
a 12ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. (a) Imposto de renda e Contribuição Social diferidos 
e PIS e COFINS diferidos: O imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS diferidos, 
são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros decorrente de diferenças temporárias entre a 
base fiscal, determinada pelo recebimento (regime de caixa) - Instrução Normativa SRF no 84/79, e 
a base contábil do lucro imobiliário, apurado com base nos critérios da Nota 2.21.

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
No início do exercício 1.020 4.003
Ajustes (267) (1.615)
Despesas (receitas) no resultado (751) (1.368)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (2) 1.020
PIS e COFINS diferidos 1.112 1.167
Tributos diferidos 1.112 2.187
Em decorrência dos créditos e obrigações tributárias como antes mencionados, foram contabiliza-
dos os correspondentes efeitos tributários (imposto de renda e contribuição social diferidos), como 
a seguir indicados: (i) Créditos a compensar - lucro real: Os prejuízos fiscais e bases de cálculo 
negativa da contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros não possuem 
prazos prescricionais, sendo sua compensação limitada a 30% dos lucros tributáveis apurados em 
cada período-base futuro. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto possuem 
estoque de prejuízos fiscais a compensar a seguir demonstrados: 

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Créditos a compensar - lucro real (i)

Prejuízos fiscais a serem compensados
 com lucros tributáveis futuros 1.203.765 1.162.296 1.497.521 1.162.296
Base de cálculo negativa da contribuição
 social a serem compensadas com lucros
  tributáveis futuros 1.353.797 1.312.328 1.658.924 1.312.328

Considerando o atual contexto das operações da Controladora, que se constitui, substancialmente, 
na participação em outras sociedades, nos termos do CPC 32 - “Tributos sobre o Lucro”, não foi 
constituído crédito tributário sobre: (i) a totalidade do saldo acumulado de prejuízos fiscais e 
bases de cálculo negativa da contribuição social; e (ii) sobre o saldo de despesas não dedutíveis 
temporariamente na determinação do lucro tributável. O imposto de renda diferido sobre tais cré-
ditos foi constituído no limite do passivo relacionado com as parcelas a tributar sobre a diferença 
entre o lucro nas atividades imobiliárias tributado pelo regime de caixa e o valor registrado pelo 
regime de competência, sendo assim anulado seus efeitos nas contas patrimoniais. (ii) IRPJ e 
CSLL diferidos - lucro real, presumido e RET: Estão representados pelo imposto de renda e a 
contribuição social sobre a diferença entre a receita de incorporação imobiliária apropriada pelo 
regime de competência e aquela submetida à tributação, obedecendo ao regime de caixa. A tribu-
tação da diferença entre o lucro auferido pelo regime de caixa e aquele apurado de acordo com o 
regime de competência, ocorre em sintonia com a expectativa de realização do contas a receber, 
como a seguir apresentado:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Em um ano - 324
Acima de um ano - 696

- 1.020
(iii) PIS e COFINS diferidos: A tributação da diferença entre o lucro auferido pelo regime de caixa e 
aquele apurado de acordo com o regime de competência, ocorre em sintonia com a expectativa de 
realização do contas a receber, como a seguir apresentado:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Em um ano 186 375
Acima de um ano 926 792

1.112 1.167
(b) Reconciliação entre o encargo consolidado de imposto de renda e a contribuição social  
pela alíquota nominal e pela efetiva

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (57.531) (180.781) (58.050) (182.194)
Ajustes para refletir a alíquota efetiva
Resultado de participações societárias (1.951) 152.502 4.149 805
Base de cálculo (59.482) (28.279) (53.901) (181.389)
Alíquota nominal - % 34 34 34 34
Encargo (crédito) nominal (20.224) (9.615) 18.326 (61.672)
Crédito não constituído 20.224 6.528 18.326 12.638
Efeito de controladas e controladas em conjunto 
 tributadas pelo lucro presumido e RET - 3.087 124 49.984
Imposto de renda e contribuição social - - 124 950
Corrente - - (627) (418)
Diferido - - 751 1.368
Imposto de renda e contribuição social - - 124 950
21. Provisões

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Provisão para garantia de obra (a) - - 1.628 2.080
Provisão para demandas judiciais (b) 15.600 15.967 121.708 157.649
 15.600 15.967 123.336 159.729
Circulante - - (1.628) (2.080)
Não circulante 15.600 15.967 121.708 157.649
(a) Provisão para garantia de obra: A movimentação da provisão pode ser assim demonstrada:

Consolidado

 
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
No início do exercício 2.080 3.328
Ajustes de participações societárias (i) - (617)
Reversão líquida (452) (631)
 No fim do exercício 1.628 2.080
(i) Baixa da provisão para garantia do empreendimento Alto Belvedere. A provisão para garantias 
é constituída para fazer face a eventuais desembolsos para cobrir gastos durante o período de 
garantia dos empreendimentos, que não sejam de responsabilidade ou que, eventualmente, não 
venha a ser coberto pelas empresas contratadas para realizar a construção do empreendimento. 
(b) Provisão para demandas judiciais:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Trabalhistas 2.639 4.354 5.394 8.651
Tributárias - - 3.233 6.657
Cíveis 1.304 1.279 7.689 24.394
Cíveis - indenizações, multas e outras perdas 
 com clientes 11.657 10.334 105.392 117.947
Não circulante 15.600 15.967 121.708 157.649
A movimentação na provisão está demonstrada na tabela a seguir:

Controladora Consolidado

 

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
No início do exercício 15.967 16.050 157.649 147.889
Ajustes de participações societárias (i) - - - (18.690)
Demandas judiciais encerradas (19.933) - (24.560) -
Complemento (reversão) de provisão (Nota 28) 19.566 (83) (11.381) 28.450
 No fim do exercício/período 15.600 15.967 121.708 157.649
(i) Baixa da provisão para contingências do empreendimento Alto Belvedere. Dentre as provisões 
trabalhistas, em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas são parte em 143 
ações judiciais, incluindo as estimativas prováveis, possíveis e remotas, sendo que 65,0% de suas 
causas referem-se a processos em que o pedido em relação à Companhia é de condenação em 
responsabilidade subsidiária e solidária, para as quais foi constituída provisão para cobertura das 
prováveis perdas de R$ 5.394 (31 de dezembro de 2020 - R$ 8.651). Dentre as provisões cíveis, 
parcela substancial correspondem a ações impetradas por clientes reclamando, entre outros, (i) 
multas pelo atraso na entrega de unidades imobiliárias; (ii) rescisões contratuais; (iii) cobrança 
de juros nos contratos firmados e (iv) ações com parceiros. A Companhia e suas controladas e 
controladas em conjunto vêm acompanhando, juntamente com seus assessores legais, os pro-
cessos que vêm sendo movidos individualmente por cada adquirente que tenha recebido sua uni-
dade adquirida em construção, em prazo superior aos 180 dias previstos na Lei da Incorporação 
Imobiliária, requerendo as referidas compensações, bem como indenização por danos morais e 
materiais, e determina provisões específicas para os mesmos, com base em análises individuais 
dos processos. A Companhia também acompanha os movimentos que ocorrem no setor em rela-
ção a esse assunto, de forma a reavaliar de forma constante os impactos em suas operações e 
consequentes reflexos nas demonstrações contábeis. Todas as provisões contábeis necessárias 
para refletir os efeitos dessas demandas foram realizadas na contabilidade. Para os processos 
em andamento que na opinião da administração e de seus assessores legais possuem expectativa 
de perda classificada como possível, não foi constituída nenhuma provisão. Os montantes destes 
processos estão demonstrados abaixo:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Trabalhistas 318 426 1.781 1.090
Ambientais - -
Tributárias 29 28 520 395
Cíveis (i) 5.785 4.348 7.226 58.429
Cíveis - indenizações, multas e outras perdas 
 com clientes (i) 5.474 13.436 66.027 81.831

11.606 18.238 75.554 141.745
(i) Há uma redução relevante nos processos cíveis com probabilidade possível devido a realização 
de acordos judiciais, principalmente relacionados a clientes, vícios construtivos e cotas condomi-
niais. 22. Patrimônio líquido: 22.1. Capital social:
Descrição Quantidade de ações
Saldo em 31 de dezembro de 2019 46.572.036
Aumento de capital social destinado a quitação parcial do DIP - 18/06/2020 13.857.776
Aumento de capital social destinado a quitação do DIP e pagamento de 
 credores extra concursais - 19/08/2020 34.737.839
Aumento de capital social em cumprimento ao Plano de Recuperação 
 Judicial - 5a Tranche - 06/11/2020 1.861.113
Saldo em 31 de dezembro de 2020 97.028.764
Aumento de capital social destinado a pagamento de credores extra 
 concursais - 13/04/2021 9.478.553
Aumento de capital social destinado a pagamento de credores extra 
 concursais - 08/07/2021 33.922.495
Aumento de capital social em cumprimento ao Plano de Recuperação 
 Judicial - 6ª Tranche - 26/11/2021 2.472.901
Saldo em 31 de dezembro de 2021 142.902.713
Em 18 de junho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia homologou o aumento de capital 
social, dentro do limite do capital autorizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 23 de abril de 2020. O aumento de capital destinou-se à quitação parcial dos Créditos detidos 
pelo Credor contra a Companhia (contrato de financiamento na modalidade “debtor-in-possession-fi-
nancing” - Financiamento DIP), com a consequente redução do seu endividamento. Foram subscritas e 
integralizadas 13.857.776 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no 
valor total de R$ 17.184, ao preço de emissão de R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por ação, 
sendo: (i) 488.654 ações ordinária subscritas e integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito 
de preferência, totalizando um valor de R$ 606; (ii) 1.905.207 ações ordinárias, pelos acionistas que 

subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 2.363; e (iii) 11.463.915 subs-
critas e integralizadas pelo credor da Companhia, Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investi-
mento em Direitos Creditórios Não Padronizados, mediante capitalização de créditos detidos contra a 
Companhia, no valor de R$ 14.215. Em 19 de agosto de 2020, o Conselho da Administração da Compa-
nhia homologou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. O aumento de capi-
tal foi destinado a reduzir o endividamento da Companhia e quitar débitos em aberto sem utilização de 
caixa, destinando-se à quitação integral dos créditos do contrato de financiamento na modalidade 
“debtor-in-possession-financing” - Financiamento DIP detidos pelo Fundo de Liquidação Financeira - 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, fundo de investimento em direitos 
creditórios, e à quitação de débitos com escritórios de advocacia, administradora judicial e processo 
judicial. Foram subscritas e integralizadas 34.737.839 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais 
e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação, 
totalizando o valor de R$ 51.759, sendo: (i) 8.222.718 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o 
direito de preferência no valor total de R$ 12.252; (ii) 955.422 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que subscre-
veram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 1.423; e (iii) 25.559.699 ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, 
Fundo de Liquidação Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e por 
outros credores extra concursais detentores de dívidas oriundas de honorários advocatícios, processo 
judicial e administração judicial, mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia, tota-
lizando um valor de R$ 38.084. Em 06 de novembro de 2020, o Conselho da Administração da Compa-
nhia homologou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e 
integralizadas 1.861.113 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor 
total de R$36.850, sendo: (i) 141.533 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscri-
tas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de preferên-
cia, totalizando um valor de R$ 2.802.; e (ii) 1.719.580 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, subscritas e integralizadas pelos credores cujos créditos foram habilitados no quadro geral de 
credores da Companhia na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, conforme definido e apro-
vado no Plano de Recuperação Judicial, mediante a capitalização de seus créditos detidos contra a 
Companhia, ao preço de emissão de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) por ação, totalizando 
um valor de R$ 34.048. Em 13 de abril de 2021, o Conselho de Administração da Companhia homologou 
o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e integralizadas 
9.478.553 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 
12.038, sendo: (i) 115.619 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e inte-
gralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, totali-
zando um valor de R$ 147; (ii) 1.117 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscri-
tas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que subscreveram sobras do aumen-
to de capital, totalizando um valor de R$ 1; (iii) 5.864.567 ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, subscritas e integralizadas pelo credor da Companhia, NPL Brasil Gestão de Ativos Finan-
ceiros Ltda e por outros cessionários de direitos contratuais do Banco Pan, mediante capitalização de 
créditos detidos contra a Companhia, totalizando um valor de R$ 7.448; e (iv) 3.497.250 ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas pelos debenturistas da 2ª. 
Emissão de Debêntures da Companhia mediante a capitalização de créditos, totalizando um valor de R$ 
4.442. Em 08 de julho de 2021, o Conselho de Administração da Companhia homologou o aumento de 
capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram subscritas e integralizadas 33.922.495 no-
vas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total de R$ 49.866, ao 
preço de emissão de R$ 1,47, sendo: (i) 28.808.859 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que exerceram o 
direito de preferência, totalizando um valor de R$ 42.349; (ii) 4.762.080 ações ordinárias, todas nomina-
tivas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas que 
subscreveram sobras do aumento de capital, totalizando um valor de R$ 7.000 e (iii) 351.556 ações or-
dinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacio-
nal, pela NPL Brasil Gestão de Ativos Financeiros Ltda. e seus cessionários de direitos contratuais do 
Banco Pan, totalizando um valor de R$ 517. Em 26 de novembro de 2021, o Conselho de Administração 
da Companhia homologou o aumento de capital social, dentro do limite do capital autorizado. Foram 
subscritas e integralizadas 2.472.901 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor no-
minal, no valor de R$ 48.963 ao preço de emissão de R$ 19,80 por ação, sendo subscritas 2.235.773 
ações ordinárias pelos credores cujos créditos foram habilitados no quadro geral de credores da Compa-
nhia na forma prevista no Plano de Recuperação Judicial, mediante a capitalização de créditos detidos 
contra a Companhia, totalizando um valor de R$ 44.268 e 237.128 ações ordinárias, nominativas, escri-
turais e sem valor nominal, subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelos acionistas 
que subscreveram direito de preferência e sobras do aumento de capital, no valor de R$ 4.695. Em 31 de 
dezembro de 2021 o capital social da Companhia é de R$ 2.449.892 representado por 142.902.713 ações 
ordinárias (R$ 2.339.025 representado por 97.028.764 ações ordinárias em 31 de dezembro de 2020), 
nominativas e sem valor nominal. O pagamento dos Créditos mediante emissão de ações pela Compa-
nhia tem como objetivo reforçar a sua estrutura de capital e balanço, visando ao desenvolvimento, am-
pliação e manutenção de seus negócios, dentro de uma estrutura de capital mais sólida por meio da 
consequente diminuição de seu passivo sem a necessidade de desembolso de caixa. 22.2.  Gastos com 
subscrição de ações: O valor de gastos com subscrição de capital, sendo as comissões bancárias e 
serviços de consultoria financeira, jurídica e de mercado na subscrição de ações realizado em exercícios 
anteriores totalizam R$ 37.855. 22.3. Ações subscritas a cancelar: Em março de 2019 o Banco Pan S.A 
obteve os seus créditos no montante de R$ 18.145 convertidos na 3ª tranche de aumento de capital em 
cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial. O Banco Pan interpôs perante o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo agravo de instrumento contra a decisão que homologou o plano de recuperação 
judicial da Projeto Residencial Marine Home Resort SPE Ltda. garantidora das cédulas de créditos emi-
tidas pela Inpar Projeto 45 SPE Ltda., recurso autuado sob o nº 2010112-33.2019.8.26.0000. Tendo em 
vista o acordo firmado entre a Companhia e a NPL Brasil Gestão de ativos financeiros, que adquiriu os 
créditos detidos pelo Banco Pan, foi reconhecida a redução ao Patrimônio Líquido do montante de R$ 
18.145 referente ao futuro cancelamento de 916.407 ações convertidas em nome do Banco Pan, confor-
me 3ª tranche de pagamento prevista no plano de recuperação judicial, as quais estão depositadas pe-
rante o banco escriturador das ações. Em 16 de julho de 2019, o Fundo de Liquidação Financeira - Fundo 
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, sob gestão da Jive Asset Gestão de Recursos 
Ltda. via endosso feito por Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, tornou-se 
credor das cédulas de crédito bancário (CCB). As CCBs foram incluídas na Recuperação Judicial como 
créditos concursais e pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial, tendo o valor de R$ 27.099 
sido convertido em 1.387.244 ações ordinárias de emissão da Companhia (considerando o grupamento 
de ações na razão de 10 para 1), por meio de aumento de capital. Por força da decisão de impugnação 
reformada por meio de acórdão do TJSP, que deu provimento ao agravo de instrumento nº 2066365-
75.2018.8.26.0000 ao entender que o crédito CCB é extraconcursal no limite do bem dado em garantia, 
foi solicitado ao Juiz da Recuperação Judicial o cancelamento das ações emitidas de forma compulsória 
para Gaia Cred III. Tendo em vista o acordo firmado entre a Companhia e a o Fundo de Liquidação Finan-
ceira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, foi reconhecida a redução ao 
Patrimônio Líquido do montante de R$ 27.099 referente ao futuro cancelamento de 1.387.244 ações 
convertidas em nome do Gaia Cred III, conforme 1ª. tranche de pagamento prevista no plano de recupe-
ração judicial, as quais estão depositadas perante o banco escriturador das ações. 22.4. Política de 
dividendos: Segundo disposição estatutária da Companhia, do lucro líquido do exercício 5% serão des-
tinados para reserva legal, limitada a 20% do capital social integralizado e dividendos mínimos de 25% 
sobre o lucro líquido. 23. Prejuízo por ação: O cálculo básico de prejuízo por ação é feito por meio da 
divisão do prejuízo do exercício, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quan-
tidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período. O prejuízo por ação é calcu-
lado por meio da divisão do prejuízo do exercício atribuído aos detentores de ações ordinárias da contro-
ladora pela quantidade média ponderada 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. As tabelas a seguir apresentam os dados de resul-
tado e ações utilizados no cálculo da média ponderada de ações ordinárias em circulação:

Exercício de 2021
Data Quantidade de ações Número de dias/% Média ponderada de ações
31 de dezembro de 2020 97.028.764 365/100 97.028.764
14 de abril de 2021 9.478.553 261/100 6.777.815
08 de julho de 2021 33.922.495 176/100 16.357.148
26 de novembro de 2021 2.472.901 35/100 237.127
31 de dezembro de 2021 142.902.713 120.400.854
O prejuízo básico e diluído por ação em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 0,4778 (31 de dezembro 
de 2020 - prejuízo básico e diluído de R$ 2,6963). 

31 de dezembro 
de 2021

31 de dezembro 
de 2020

Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia (57.531) (180.781)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação 120.400.854 67.046.983
Prejuízo básico e diluído por ação - R$ (0,4778) (2,6963)
24 Lucro (prejuízo) bruto

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Receita de imóveis 122 - 57.817 7.642
Reversão/(provisão) para distratos - - 9.351 39.753
Reversão/(provisão) para perdas estimadas - - 119 (3.688)
Receita de serviços 4.985 1.513 5.019 1.679
Receita operacional bruta 5.107 1.513 72.306 45.386
Impostos incidentes (727) (216) (4.325) (1.375)
Receita operacional líquida 4.380 1.297 67.981 44.011
Custo com terreno, incorporação, construção e serviços (7) (40) (46.309) (12.056)
Provisão/(reversão) custo com unidades a distratar (i) - - (20.565) (36.728)
Reversão/(provisão) de impairment de estoques - - 21.215 (1.948)
Encargos financeiros (Nota 14) - - (9.717) (7.308)
Custos dos imóveis vendidos (7) (40) (55.376) (58.040)
Lucro (prejuízo) bruto 4.373 1.257 12.605 (14.029)
(i) Conforme mencionado na nota explicativa 6, a Companhia fez a abertura das perdas estimadas 
com clientes que estão no contencioso, revertendo os saldos de contas a receber e retornando os 
custos das unidades para o estoque de imóveis a comercializar (Nota explicativa 7); Em setembro 
de 2021 houve o lançamento do empreendimento Nova Fama. Adicionalmente, a Companhia vem 
realizando ações para agilizar os processos de repasse de financiamentos das unidades conclu-
ídas, as quais geram, indiretamente, aumento dos distratos, com a reversão da margem então 
apropriada nessas vendas. A reconciliação do lucro bruto com os empreendimentos em construção 
está demonstrada na Nota 29. 25. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Salários e encargos (10.173) (10.776) (23.368) (16.195)
Plano de outorga de ações restritas (12.727) - (12.727) -
Assessoria e consultoria (4.063) (4.569) (6.246) (6.646)
Gastos corporativos (1.528) (1.194) (3.445) (2.090)
Aluguéis (147) (187) (152) (217)
Depreciação direito de uso imóvel (122) (92) (468) (351)
 (28.760) (16.818) (46.406) (25.499)
Despesas com reestruturação (1.133) (1.430) (1.133) (1.430)
Depreciação e amortização (354) (2.284) (570) (2.413)

(1.487) (3.714) (1.703) (3.843)
(30.247) (20.532) (48.109) (29.342)

26. Despesas com comercialização
Controladora Consolidado

Descrição

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Publicidade e propaganda 26 (62) (2.439) (1.549)
Comissões - (38) (1.316) (703)
Manutenção com estoque e unid. concluídas - - (921) (2.461)
Despesas com garantia de obras - (1) (1.924) (292)
Perdas estimadas - 141 19 487
Outras despesas - (1) - -

26 39 (6.581) (4.518)
27. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
31 de 

dezembro 
de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Receitas financeiras
Juros e atualização monetária 216 544 2.224 2.327
Rendimentos com aplicação financeiras - - 2.749 268
Outras receitas financeiras - - - 1.012

216 544 4.973 3.607
Despesas financeiras
Encargos sobre contratos (Nota 14) (5.006) (26.529) (11.615) (30.908)
Baixa de encargos corporativos capitalizados 
(Nota 14) - (1.304) - (1.304)
Encargos corporativos apropriados (Nota 14) (90) (1.242) - -
Multas (5) (77) (173) (269)
Juros - (83) (880) (1.587)
Descontos/Atualizações monetárias clientes - (72) (310) (5.449)
Outras despesas financeiras (14) (12) (83) (83)

(5.115) (29.319) (13.061) (39.600)
(=) Resultado Financeiro (4.899) (28.775) (8.088) (35.993)
28. Outras receitas e (despesas) operacionais

Controladora Consolidado

Outras receitas e (despesas) operacionais

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020

31 de 
dezembro 

de 2021

31 de 
dezembro 

de 2020
Resultado com cessão de participação societária (i) - - - (26.845)
Alienação (baixa) de imobilizado 1 - 1 -
Reversão de provisão/(provisão) para demandas 
 judiciais (Nota 21) (19.566) 83 11.381 (28.450)
Perdas estimadas (6.222) (4.037) (6.222) (8.151)
IPTU e condomínio unidades concluídas em estoque (42) - (6.886) (8.990)
Acordos com credores - Recuperação Judicial - (67) - (129)
Impairment imóveis - - - (45.781)
Perdas com terreno (nota 7) - - - (3.156)
Acordos de dívidas com partes relacionadas (nota 19) - 10.414 - 10.414
Acordo debêntures 2ª emissão (nota 14) - 5.543 - 5.543
Cessão de créditos dívida Banco Pan S.A (Nota 7) - 8.835 - 8.835
Outras receitas e (despesas) operacionais (2.906) (1.039) (2.002) (797)

(28.735) 19.732 (3.728) (97.507)
(i) Em setembro de 2020, foi firmado o Segundo Aditivo ao Instrumento Particular de Reestrutu-
ração de Dívida e Outras Avenças, entre a Companhia e a Associação dos Adquirentes das Uni-
dades Autônomas do Empreendimento Alto Belvedere com a consequente transferência da SPE à 
Associação do Empreendimento Alto Belvedere. 29. Compromissos assumidos em operações de 
incorporação imobiliária em desenvolvimento: A Companhia, para finalizar os empreendimentos 
em construção, prevê que sejam incorridos custos nos seguintes montantes:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Unidades vendidas em construção 7.967 1.074
Unidades em estoque em construção 15.934 3
Custo orçado a incorrer (*) 23.901 1.077
Estoque imóveis em construção, líquido de impairment (Nota 7) 26.265 147
Custo total a ser apropriado no futuro 50.166 1.224
(*) Os compromissos de construção não contemplam encargos financeiros e provisão para garantia, 
os quais são apropriados ao custo dos imóveis, proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas, 
quando incorridos. A margem a apropriar relacionada com as unidades vendidas, levando em conside-
ração a estimativa do custo a incorrer com os compromissos assumidos, pode assim ser demonstrada:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Venda contratada a apropriar (Nota 6) 8.327 1.499
Custo a incorrer nas unidades vendidas (*) (7.967) (1.074)
 360 425
Percentual da margem bruta a apropriar (*) 4,3% 28,4%
Estimativa de impostos (PIS e COFINS) (**) (173) (31)

187 394
Percentual da margem a apropriar (*) 2,2% 26,3%
(*) Os compromissos de construção não contemplam encargos financeiros e provisão para garan-
tia, os quais são apropriados ao custo dos imóveis, proporcionalmente às unidades imobiliárias 
vendidas, quando incorridos. (**) Valor estimado de 0,65% de PIS e 3% para a Cofins. As variações 
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continuação
de venda contratada a apropriar e custo a incorrer nas unidades vendidas, comparativamente com 
31 de dezembro de 2020, estão representadas, substancialmente, pelas movimentações relacio-
nadas às atividades normais de vendas, distratos e reconhecimento de receitas e custos à medida 
do andamento da obra dos empreendimentos Beira Mar (2020) e o empreendimento Nova Fama 
(2021). A margem a apropriar caiu substancialmente de 2020 para 2021 porque o projeto Nova 
Fama estava com obras paralisadas há mais de 5 anos e, quando da retomada da construção em 
2021, foi realizada uma revisão dos orçamentos para finalização e manutenção das benfeitorias já 
realizadas no empreendimento, gerando um incremento no custo a incorrer de obra, que resultou 
na queda da margem a apropriar. A venda contratada a apropriar não está com ajuste a valor pre-
sente, pois o mesmo somente é efetivado para as vendas apropriadas. O quadro abaixo demonstra 
os resultados apropriados das unidades vendidas dos empreendimentos em construção:

Consolidado

Descrição
31 de dezembro 

de 2021
31 de dezembro 

de 2020
Receita apropriada dos empreendimentos em construção (Nota 6) 8.209 42.385
(-) Ajuste a valor presente (Nota 6) (1.358) -
(-) Perdas estimadas e provisão para distratos (273) -
(-) Contribuições ao PIS e a COFINS (171) (1.066)
Custo apropriado dos empreendimentos em construção (Nota 7) (9.141) (36.362)
Total (2.734) 4.957
Resultado apropriado em exercícios anteriores - (3.225)
Resultado apropriado no exercício (2.734) 1.732
Encargos financeiros apropriados ao resultado do exercício (3.991) (492)
Resultado bruto dos empreendimentos em construção (6.725) 1.240
Resultado bruto dos empreendimentos concluídos e outros 19.330 (15.269)
Total do resultado bruto 12.605 (14.029)
A diferença entre a margem prevista e a realizada está substancialmente representada pela aloca-
ção dos encargos financeiros (Nota 24). 30. Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus 
ativos e/ou responsabilidades, conforme demonstramos a seguir: (a) Sede administrativa e filiais 
- incêndio, raio, explosão, roubo, furto qualificado, responsabilidade civil e outros - R$ 9.733; (b) 
Seguro de responsabilidade civil de diretores e administradores (D&O) - R$ 35.000; (c) Seguro de 
riscos de engenharia - obras civis em construção - R$ 35.100. As premissas de riscos adotadas 
e suas respectivas coberturas, dadas a sua natureza e peculiaridade, não fazem parte do escopo 
de auditoria das demonstrações contábeis, desta forma, não foram revisadas por nossos audito-
res independentes. 31. Divulgação das demonstrações financeiras: As demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021 foram apreciadas e sua divulgação foi au-
torizada pela Administração em 29 de março de 2022.

Conselho de Administração
Diretoria

Samuel Severo da Silva - Contador - CRC 1SP 267.857/O-0
Relatório Anual do Comitê de Auditoria em 31 de dezembro de 2021

Introdução: O Comitê de Auditoria (“Comitê”) da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” 
ou “Companhia”) foi constituído em 10 de setembro de 2021. De acordo com o que estabelece o 
seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2021, e 
observando o conteúdo da Instrução CVM 611/19 que revogou a Instrução CVM 308/99, os mem-
bros do Comitê vêm apresentar o seu Relatório Anual Resumido (“Relatório”) referente ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021. O Comitê é um órgão de assessoramento vinculado ao 
Conselho de Administração da Companhia, tendo como objetivos supervisionar a qualidade e a 
integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, 
a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e 
dos auditores independentes. Compete ao Comitê fazer recomendações à Administração quanto 
aos relatórios financeiros e de eventuais ações visando melhorias dos controles internos e a redu-
ção de riscos. O Comitê da Viver é composto por 03 (três) membros, respeitando os requisitos de 
independência estabelecidos na regulamentação aplicável, especialmente na Instrução Normativa 
CVM 509/2011. Pelo menos 02 (dois) de seus membros são independentes e ao menos 01 (um) dos 
seus membros tem reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, bem como 
01 (um) dos seus membros integra o Conselho de Administração da Companhia. A totalidade de 
seus membros tem conhecimento dos princípios contábeis geralmente aceitos e habilidade para 
avaliar a aplicação desses princípios em relação às principais estimativas contábeis. Seus mem-
bros têm experiência preparando, auditando, analisando ou avaliando demonstrações financeiras 
que possuam nível de abrangência e complexidade comparáveis aos da Companhia, assim como 
formação educacional compatível com os conhecimentos de contabilidade societária necessários 
ao exercício da função. Atividades e temas tratados pelo Comitê de Auditoria: Desde a sua consti-
tuição, o Comitê reuniu-se sempre que necessário, porém não menos que bimestralmente, de forma 
que as informações contábeis e financeiras da Companhia fossem sempre apreciadas antes de sua 
divulgação. O Comitê realizou um total de 22 (vinte e duas) reuniões até a presente data, todas 
estas relacionadas ao exercício social de 2021. As reuniões realizadas abrangeram as áreas e os 
seguintes assuntos e interlocutores: conselho de administração, diretoria executiva, jurídico, con-
troles internos e compliance, auditoria interna, tecnologia da informação, auditoria independente 
e entre os seus próprios membros, consubstanciado no exame de documentos e nas respectivas 
atas produzidas em poder da Companhia. Em pouco mais de seis meses de atuação desde a 
sua constituição, os principais aspectos discutidos e os resultados obtidos foram: - Elaboração 
do Regimento Interno do Comitê; - Criação e monitoramento de meios para receber denúncias, 
inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, com a contratação do serviço Canal de De-
núncias, operado por empresa independente e terceirizada; - Seleção, discussão das propostas e 
recomendação ao Conselho de Administração quanto à contratação dos auditores independentes 
para o exercício de 2022; - Análise, discussão e conclusões sobre as revisões trimestrais (ITRs) e 
sobre as demonstrações financeiras anuais do exercício de 2021. Assim como, a supervisão das 
atividades dos auditores independentes ao longo de 2021, avaliando a independência, a qualidade 
e adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; - Seleção, discussão das pro-
postas e recomendação ao Conselho de Administração de empresa terceirizada para os trabalhos 
de auditoria interna que se iniciaram em março de 2022. A supervisão e o monitoramento deste 
trabalho, visando a qualidade e a integridade dos controles internos será realizada pelo Comitê; 
- Avaliação e monitoramento da adequação das transações com partes relacionadas realizadas 
pela Companhia e suas respectivas evidenciações; - Avaliação das políticas e procedimentos da 

Companhia, quando existentes e recomendação para criação de novas políticas e procedimentos 
quando necessário; e - Presença na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, convocada para 29 
de abril de 2022. Recomendações do Comitê de Auditoria - Demonstrações financeiras de 2021: 
Os membros do Comitê de Auditoria da Viver, no exercício de suas atribuições e responsabilidades 
legais, conforme previsto no seu Regimento Interno, procederam ao exame e análise das Demons-
trações Financeiras, do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da 
Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Demonstrações 
Financeiras Anuais de 2021”), tendo concluído, por unanimidade de votos, que as informações 
elaboradas pela Administração da Companhia e auditadas pela Baker Tilly 4Partners Auditores 
Independentes refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimo-
nial e financeira, individual e consolidada da Viver em 31 de dezembro de 2021, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), não tendo comentários ou ajustes adicionais a serem sugeridos. Os membros do Comitê, por 
unanimidade de votos, reiteram a deliberação realizada em reunião do referido órgão realizada às 
08h00m do dia 29 de março de 2022, favoravelmente ao encaminhamento das referidas Demons-
trações Financeiras à apreciação e deliberação do Conselho de Administração e dos acionistas em 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, 30 de março de 2022
Guilherme Angelo Lopes - Coordenador do Comitê de Auditoria

Cícero Dungas - Membro do Comitê de Auditoria
Conrado Lamastra Pacheco - Membro do Comitê de Auditoria

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis  
individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Viver Incorporadora e Construtora S.A. São Paulo 
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Viver Incorpo-
radora e Construtora S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectiva-
mente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a desco-
berto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e outras informações significativas. 
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, regis-
tradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
individuais acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira individual da Viver Incorporadora e Construtora S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Opinião 
sobre as demonstrações contábeis consolidadas elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) : Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas, apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Viver Incorporadora e Construtora S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e 
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio-
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza rele-
vante relacionada com a continuidade operacional: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia in-
correu em prejuízo de R$ 57.926 mil (prejuízo de R$ 181.244 mil em 2020), patrimônio líquido a desco-
berto de R$ 201.051 mil, prejuízos acumulados de R$ 2.567.844 mil, bem como apresenta passivo 
circulante individual e consolidado superior ao ativo circulante individual e consolidado de R$ 259.419 
mil e R$ 198.570 mil, respectivamente. Ainda que o processo de Recuperação Judicial da Companhia 
tenha se encerrado, a Administração vem empregando seus esforços para cumprir as medidas propos-
tas, conforme descrito na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
para garantir a continuidade operacional da Companhia. A situação operacional e financeira da Com-
panhia, juntamente com outros assuntos descritos na mesma Nota Explicativa, indicam a existência de 
incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade ope-
racional da Companhia. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia e não incluem quaisquer ajustes re-
lativos à realização e classificação dos valores de ativos ou quanto a liquidação e a classificação de 
passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a Companhia continuar operando. Se as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas tivessem sido elaboradas considerando a desconti-
nuidade das operações, elas poderiam apresentar valores diferentes dos apresentados. Nossa opinião 
não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase - Imóveis a comercializar - Terreno Chácara 
Europa: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 7, a Companhia é proprietária do imóvel intitulado 
“Terreno Chácara Europa”, contabilizado nas demonstrações contábeis consolidadas encerradas em 
31 de dezembro de 2021 pelo valor de R$ 45.420 mil, líquido da provisão para a realização de ativos 
(“impairment”) e suportado por laudo técnico emitido por terceiros. O referido terreno é alvo de proces-
so junto a Prefeitura da Cidade de São Paulo, que questiona diversos aspectos técnicos abrangendo 
assuntos ambientais e em paralelo ao fato, foi retomado um antigo procedimento de tombamento 
provisório da área por parte do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental da Cidade de São Paulo - Conpresp. O litigio permanece em curso, sem que tenha ocorrido o 
deferimento de uma sentença final, e sua conclusão poderá produzir impactos quanto a melhor estima-
tiva de valor reconhecida pela Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse as-
sunto. Ênfase - Debêntures a pagar: Conforme descrito na Nota Explicativa nº 14, em 31 de dezembro 
de 2021 a Companhia possui registrado o montante de R$ 210.566 mil, reconhecido em favor da Caixa 
Econômica Federal/FGTS e que está relacionado à dívida originada da 1ª emissão de Debêntures da 
Companhia. Em função de divergências quanto aos procedimentos e critérios a serem adotados para 
liquidação deste passivo, vinculados as condições apresentadas no plano de recuperação judicial, foi 

impetrada ação judicial pela credora. Mesmo com o encerramento da recuperação judicial, decretada 
em 17 de dezembro de 2021, referido litigio permanece em curso, sem que haja qualquer decisão final 
proferida. Diante deste cenário incerto, a Companhia manteve o saldo reconhecido no passivo circulan-
te e usa da melhor estimativa disponível para sua valorização. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Ênfase - Reconhecimento de receita de unidade imobiliária não concluída: 
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil registradas na CVM, e as demonstrações contábeis consolidadas foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de rela-
tório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na 
CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela Companhia, para o reconheci-
mento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os as-
pectos relacionados à transferência de controle, segue o entendimento manifestado pela CVM no Ofício 
Circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não 
contém modificação em relação a esse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos 
de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa 
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis, individuais e consolidadas, como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Recuperabilidade dos ativos (“impairment”) - imóveis a 
comercializar, provisão para perdas das contas a receber e partes relacionadas: A Companhia e 
suas controladas possuem um volume significativo de imóveis a comercializar em diferentes fases de 
desenvolvimento (terrenos, imóveis em construção e imóveis concluídos), contas a receber decorrentes 
das vendas de unidades imobiliárias e saldos de transações com partes relacionadas, e que são con-
trolados diretamente pela Companhia ou por meio de sociedades controladas ou coligadas. Qualquer 
mudança nas condições de mercado pode impactar o valor dos estoques imobiliários, o valor dos saldos 
das transações com partes relacionadas e o valor das contas a receber nas demonstrações contábeis 
e, como consequência, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa 
auditoria conduziu esse assunto: Para os imóveis a comercializar, com base em amostragem, anali-
samos a documentação e as premissas que suportam a decisão da Companhia quanto ao valor reali-
zável desses ativos, incluindo a comparação do valor de realização de ativos semelhantes para os 
imóveis a comercializar concluídos e em construção, e para os terrenos as análises de viabilidade e/ou 
valor de mercado comparativo. Para as contas a receber, avaliamos a razoabilidade dos critérios e 
premissas utilizadas pela Companhia para o seu registro e para o cálculo das provisões para perdas e 
distratos, comparamos com o histórico de perdas e avaliamos a suficiência das provisões reconheci-
das. Para os saldos de transações com partes relacionadas, por meio de amostragem efetuamos pro-
cedimentos de confirmação com terceiros e analisamos as respostas obtidas, bem como avaliamos os 
documentos suporte dos valores desembolsados e eventuais garantias. Adicionalmente, avaliamos a 
adequação das divulgações efetuadas pela Companhia. Tomando por base as evidências obtidas, por 
intermédio dos principais procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que, no tocante à 
sua recuperabilidade, os saldos de imóveis a comercializar, contas a receber e de transações com 
partes relacionadas, registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Compa-
nhia, bem como as suas respectivas divulgações, estão representados de forma aceitável. Provisões e 
passivos contingentes - fiscais, trabalhistas e cíveis: A mensuração, reconhecimento e divulgação 
das provisões e passivos contingentes requer julgamento profissional da administração da Compa-
nhia. A classificação de riscos de tais processos envolve julgamentos significativos que podem resultar 
em impactos relevantes sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, incluindo as suas divulgações, bem como o valor dos investimentos registrados pelo 
método da equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis da controladora. Devido à relevân-
cia, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação e mensuração das Provisões e Passivos Con-
tingentes consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como nossa auditoria 
conduziu esse assunto:  Avaliamos o desenho, a implementação e, com base em amostragem, a efe-
tividade operacional dos principais controles internos relacionados à identificação, avaliação, mensu-
ração e divulgação das Provisões e Passivos Contingentes. Adicionalmente, solicitamos e analisamos 
as cartas-respostas de confirmação dos consultores internos e externos da Companhia e avaliamos a 
suficiência das provisões reconhecidas e dos valores de contingências divulgados, a razoabilidade dos 
critérios e premissas utilizados na metodologia de mensuração dos valores provisionados e/ou divulga-
dos, considerando ainda a avaliação dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia, bem 
como determinados dados e informações históricas. Avaliamos também a adequação das divulgações 
em notas explicativas efetuadas pela Companhia. Tomando por base as evidências que foram obtidas, 
por intermédio dos principais procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que os saldos 
das Provisões e Passivos Contingentes registrados nas demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas da Companhia, bem como suas respectivas divulgações, estão representados de forma aceitá-
vel. Reconhecimento de receita com unidades imobiliárias em construção: A Companhia e suas 
controladas utilizam o método de Porcentagem de Conclusão (“POC”) para contabilizar a receita com 
contratos de venda de unidades nos empreendimentos de incorporação imobiliária não concluídos, 
observando os procedimentos estabelecidos pelo Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ nª 02/2018, emitido 
pela CVM. O método de reconhecimento de receita por meio do POC requer que a administração da 
Companhia considere, entre outros aspectos, a estimativa dos custos a incorrer até o término da cons-
trução e entrega das chaves das unidades imobiliárias, a fim de estabelecer uma proporção em relação 
aos custos já incorridos e ao orçamento de custo da obra. Essa proporção é aplicada sobre o valor de 
venda das unidades já comercializadas e, subsequentemente, o valor é reajustado segundo as condi-
ções dos contratos de venda, determinando o montante da receita a ser reconhecida em cada período. 
Essa área foi considerada foco em nossa auditoria, pois o processo de reconhecimento da receita en-
volve estimativas críticas da administração na determinação dos orçamentos de custos, sua revisão 
periódica e o estágio da execução da obra. Assim, quaisquer mudanças nessas estimativas podem 
impactar de forma relevante a posição patrimonial e o resultado do exercício. Como nossa auditoria 
conduziu esse assunto: Efetuamos o entendimento dos principais controles internos estabelecidos 
pela administração para reconhecimento da receita de venda das unidades imobiliárias em constru-
ção, bem como para a preparação e aprovação das estimativas de custos a incorrer e para o monitora-
mento dos custos incorridos. Testamos os custos incorridos, em base amostral, inspecionando contra-
tos, documentos fiscais e pagamentos feitos. Para transações de receita com vendas de unidades 
imobiliárias, efetuamos testes inspecionando contratos de venda, comprovantes de liquidação finan-
ceira e recalculamos o saldo a receber de acordo com o índice contratual vigente. Nossos procedimen-
tos de auditoria demonstraram que as estimativas utilizadas pela administração em relação a esse 
tema são razoáveis e estão devidamente suportadas. Tomando por base as evidências que foram obti-
das, por intermédio dos principais procedimentos de auditoria acima descritos, consideramos que as 
estimativas utilizadas pela administração em relação a esse tema, bem como suas respectivas 
divulgações, estão representados de forma aceitável. Outros assuntos - Demonstrações do valor 

adicionado: As demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) referentes ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteú-
do estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos 
os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras in-
formações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório 
dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e, portanto, não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas, a nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis 
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contá-
beis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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 quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultan-
te de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; - Obtivemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria a fim de planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; - Avaliamos a adequação das políti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração; - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incer-
teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional; - Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; - Obtivemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das entidades ou ativi-
dades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Compa-
nhia e suas controladas e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.Fornecemos também aos res-
ponsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluin-
do os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou 
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de 
auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 29 de março de 2022.
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S. Nelson Varandas dos Santos
CRC 2SP-031.269/O-1 Contador CRC 1SP-197.110/O-3

É um bom momento para se investir em dólar?

Conversamos com 
quatro especialistas 
do mercado finan-

ceiro se estamos num bom 
momento para se investir 
em dólar.

Bruno Komura, analis-
ta da Ouro Preto Investi-
mentos

Eu acredito que ainda 
há espaço para o dólar cair 
mais um pouco porque nós 
temos um fluxo de dinheiro 
estrangeiro que está por vir 
para o Brasil devido ao re-
balanceamento de índices. 
Por exemplo, se pegarmos 
o índice internacional MS-
CI Emerging Markets, o 
Brasil ganhou mais relevân-
cia e aumentou a sua parti-
cipação neste índice devi-
do à saída da Rússia. Esse 
rebalanceamento vai fazer 
com que fundos passivos, 
que seguem esses índices, 
tenham que aumentar a ex-
posição ao Brasil.

Algumas casas, como o 
Itaú e o BTG, acreditam 
que o dólar possa chegar a 
R$ 4,30, dependendo da in-
tensidade desse fluxo. De-
pois disso, o câmbio passará 
a refletir mais o cenário que 
temos no Brasil. O cenário 
eleitoral é bastante incerto, 
por mais que o Lula esteja 
à frente nas pesquisas, e o 
cenário fiscal é delicado. 
Com isso o dólar tende a 
subir. Como é difícil acertar 
quando será o “vale”, fazer 
os investimentos aos pou-
cos pode ser uma boa ideia. 
À medida que o dólar vai 
caindo, se vai aumentando a 
exposição.

Existem várias formas de 
se posicionar no dólar. Uma 

pessoa pode entrar em fun-
dos cambiais, que seguem o 
dólar, ou comprar e vender 
contratos futuros na bolsa, 
onde o minicontrato de dó-
lar pode ser uma escolha. 
Outra alternativa seriam as 
opções de dólar. Uma pes-
soa também pode comprar 
ações de companhias que 
têm exposição ao dólar co-
mo JBS, Marfrig e Suzano.

Deividi Guedes, eco-
nomista e fundador da 
empresa de educação fi-
nanceira A Ótica do Di-
nheiro

No meu entendimento, 
nós estamos diante de um 
bom momento para se in-
vestir em dólar, mesmo que 
a tendência gráfica aponte 
para mais quedas e que a 
taxa de juros siga subindo. 
A Selic não tem tanto es-
paço para mais altas, por 
mais que isso seja bastante 
convidativo e traga fluxo de 
capital estrangeiro para o 
Brasil, pressionando o dólar 
para baixo. Dentre os emer-
gentes, o Brasil é uma ótima 
alternativa para os investi-
dores e abocanhou muito 
do capital que ia para a Rús-
sia, enquanto a própria Chi-
na vem patinando bastante.

Olhando a médio e longo 
prazo, eu vejo como muito 
positivo o momento para 
se comprar dólar, principal-
mente nos patamares abai-
xo de R$ 4,90, inferiores 
aos que tivemos nos últi-
mos 2 anos, quando o dólar 
ficou muito tempo na casa 
do R$ 5,20 e R$ 5,30.

Com relação aos investi-
mentos, isso vai depender 
do horizonte do investidor 

e do seu objetivo pessoal. 
Para uma viagem ao exte-
rior, eu recomendo a com-
pra parcelada. Quando o 
dólar está abaixo das mé-
dias, como neste momento, 
eu recomendo que se com-
pre mais dólares. Para uma 
perspectiva de mais longo 
prazo, um investidor que 
começou a comprar dólar 
abaixo dos R$ 5,00 tem um 
horizonte bastante positivo 
pela frente em termos de 
retorno.

Supondo que a pessoa 
invista na bolsa americana, 
que, a meu ver, é sempre 
o melhor lugar para se in-
vestir em dólar, ela tem as 
melhores opções de ações, 
ETFs e até mesmo algum 
ativo atrelado aos títulos 
de dívida americana. Essas 
são boas alternativas para 
diversificação de carteira e 
proteção de patrimônio, já 
que o real é, historicamen-
te, uma moeda mais fraca 
que o dólar. Esse é um bom 
momento para se comprar 
dólar mais barato e se in-
vestir na bolsa americana 
em patamares aceitáveis, já 
que eu não a vejo cara.

Felipe Ferreira, dire-
tor financeiro da Comdi-
nheiro

Esse é um momento 
muito delicado para se in-
vestir em dólar. Se fosse um 
ano regular de eleição, eu 
até diria que o dólar tende 
a subir, o que poderia ser 
uma janela interessante, 
mas nós temos um ano on-
de convergem uma série de 
fatores.

Desde o começo da pan-
demia (mar/2020), o Brasil 

teve uma das moedas mais 
desvalorizadas do mundo. 
É normal que países emer-
gentes tenham um fluxo 
negativo de dólares nesses 
períodos porque em mo-
mentos de incerteza existe 
um “fly to quality”. O pro-
blema é que em todos os 
movimentos de retomada 
desses fluxos, ocorridos no 
passado recente, algo acon-
teceu.

Na virada para 2021, veio 
uma nova onda de Covid 
quando o mercado estava 
começando a puxar inves-
timentos estrangeiros. Em 
maio do ano passado, nós 
tivemos um fluxo interes-
sante de dólares que cessou 
em julho devido às incerte-
zas referentes à política e à 
Covid. No começo de 2022, 
começa o fluxo gerado pela 
Guerra na Ucrânia, que se-
gue até agora.

Eu chamo a atenção para 
que se tenha cautela com o 
câmbio porque, se de um la-
do nós temos um cenário de 
retomada dos recursos que 
estavam por vir nos últimos 

dois anos, o que pode indi-
car um período de reduções 
maiores do dólar desde que 
tenhamos uma estabilização 
e a contenção da pandemia 
no Brasil, sem que haja 
grandes movimentos políti-
cos como aconteceram em 
meados do ano passado, do 
outro nós temos um fluxo 
de alta por ser um ano de 
eleição, que naturalmente é 
mais arriscado. É difícil pre-
ver quem vai romper esse 
equilíbrio.

Se qualquer uma dessas 
barreiras romper e a pessoa 
estiver posicionada na pon-
ta contrária, ela pode ter 
uma consequência bastante 
ruim.

Felipe Izac, Nexgen 
Capital

O dólar tem caído mui-
to em 2022, e é bem pro-
vável que nós vejamos um 
dólar médio mais baixo no 
decorrer deste ano. Assim, 
para uma pessoa que tenha 
como objetivo fazer uma 
viagem para o exterior, é 
sempre interessante fazer 

uma estratégia de compra 
escalonada de dólares, o 
que acaba sendo um hedge 
natural.

Com relação aos investi-
mentos, nós não gostamos 
de enxergar a moeda dó-
lar como um investimento 
propriamente dito, apesar 
de haver instrumentos no 
mercado financeiro brasi-
leiro que proporcionam is-
so, como fundos de inves-
timentos expostos a 100% 
da variação cambial. Para 
quem quer surfar uma onda 
de investimento no dólar, 
essa é uma opção interes-
sante, desde que tenha as 
menores taxas de adminis-
tração possíveis.

O que nós gostamos de 
enxergar como investimen-
to são ativos no exterior. 
Quando se investe em ren-
da variável e renda fixa de 
economias estrangeiras for-
tes, você tem seu capital va-
riando conforme seus resul-
tados junto com a variação 
do câmbio.

Coordenação: Jorge Priori

Gráficos indicam tendência de queda, mas moeda requer atenção

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

EDItAl DE COnvOCAÇãO
Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no dia 28/04/2022, às 8h na sede da 
sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021; 
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame 
e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; (e) Eleição/reeleição da Diretoria;  
(f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos 
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba 
da Serra, 11/04/2022. Ivan Mininel da Silva - Diretor. Carlos Werner Benzecry - Diretor.
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RELATÓRIO ANUAL DE ADMINISTRAÇÃO 2021
Aos Acionistas: A Energia Sustentável do Brasil SA. (“Companhia” ou “Ji-
rau”), atendendo aos compromissos societários e às boas práticas de gover-
nança e transparência, apresenta o Relatório Anual da Administração, o qual 
acompanha as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2021, elaboradas em consonância com a legis-
lação societária brasileira, com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e 
com as orientações emanadas pelo Comitê de Procedimentos Contábeis do 
IBRACON, devidamente auditadas e acompanhadas do Relatório dos Audi-
tores Independentes, indispensáveis para divulgar o desempenho da Com-
panhia para a sociedade, investidores, fi nanciadores, clientes e parceiros. A 
documentação que suporta as contas ora apresentadas encontra-se acessível 
aos senhores acionistas, estando a Diretoria Executiva da Companhia à dispo-
sição para prestar os esclarecimentos adicionais que eventualmente se tornem 
necessários. A Companhia e a Usina Hidrelétrica Jirau: A Companhia é res-
ponsável pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada 
pela Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau) na forma de Produtor Independente 
de Energia, concessionário de uso do bem público. A concessão, pelo prazo 
de 35 anos, foi obtida em agosto de 2008, quando a Companhia assinou o 
Contrato de Concessão após vencer o leilão organizado pela ANEEL, ao ofe-
recer a menor proposta de preço para venda da energia elétrica gerada pela 
usina e destinada aos consumidores cativos atendidos pelas concessionárias 
distribuidoras (Ambiente de Contratação Regulada - ACR), através do Sistema 
Interligado Nacional – SIN, contribuindo signifi cativamente com a modicidade 
tarifária para esses consumidores. Em 2021 a Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE) forneceu cálculo de extensão de outorga para o grupo 
de UHEs que foram impactadas pela regulamentação das REN 930/21 e REN 
945/21. As regulamentações citadas são resultado dos recursos apresentados 
por Jirau e outros geradores que questionaram a regulamentação feita pela 
ANEEL REN 895/21, onde foram atendidas tanto pelo Congresso Nacional 
como pela ANEEL a elegibilidade da Garantia Física associada ao ACR entre 
2012 e 2014, período anterior ao Acordo de Repactuação do Risco Hidrológico 
e o impacto sofrido pelos estruturantes pela antecipação de sua própria garan-
tia física. A Companhia concordou por meio de registro em Reunião de Conse-
lho de Administração (RCA) e devidamente reconhecido pela ANEEL o direito 
ao ressarcimento dos dois pontos citados acima, o que resultou ao expressivo 
aumento de período de extensão de concessão. Para Jirau foram calculados 
754 dias de extensão de concessão (anteriormente 377 dias). A UHE Jirau foi 
construída com base em princípios de sustentabilidade socioambiental, com 
a aplicação das melhores práticas de implantação de grandes projetos, no re-
lacionamento transparente com as comunidades, e no cuidado com o meio 
ambiente, com uma matriz de energia renovável e de baixo impacto ambiental 
na geração de energia elétrica, o que proporcionou à Companhia a obtenção 
de todas as licenças ambientais para a operação, e o enquadramento da Usina 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL). Recebeu investimentos da ordem de R$ 20 bilhões e adi-
ciona 3.750 MW à capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro. 
A Companhia possui estrutura acionária composta pelas empresas ENGIE Brasil 
Participações Ltda., (40%), Mizha Energia Participações S.A. - “Mizha”, subsidiária 
integral da Mitsui & Co. Ltda. (20%), Companhia Hidroelétrica do São Francisco – 
“CHESF” (20%) e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do 
Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul – “Eletrosul” (20%). Governança Corpo-
rativa e Estrutura Organizacional: A administração da Companhia é composta 
por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva. O Conselho de Ad-
ministração é composto por dez membros efetivos e respectivos suplentes, todos 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos com prazo de gestão de 
dois anos, admitida a reeleição, indicados pelos acionistas na representatividade 
de suas participações acionárias. A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor 
Presidente, Diretor Financeiro e Administrativo e Diretor de Operação, que exer-
cem suas funções em regime de tempo integral. O Conselho Fiscal, de caráter não 
permanente, é composto por três membros e suplentes em igual número, eleitos 
pela Assembleia Geral. O Comitê de Ética tem, por objetivo principal, orientar todas 
as áreas da Companhia acerca de princípios e normas éticas e promover a divul-
gação e avaliação permanente do Código de Ética e demais normas e Políticas 
relacionadas buscando, cada vez mais, sua proximidade com a realidade e o dia-
-a-dia dos colaboradores, além da aderência aos valores da Companhia e às me-
lhores práticas do mercado. O Comitê responsabiliza-se, ainda, pela coordenação 
dos procedimentos relativos à análise e orientação em casos de dúvidas de inter-
pretação nesse âmbito. A atuação deste Comitê se dará de maneira sigilosa e in-
dependente na apuração de denúncias de ações que estejam em desacordo com 
os termos e disposições do Código de Ética, das Políticas, das normas vigentes e 
dos valores praticados pela Companhia, relacionadas à temática ética, praticadas 
e/ou que envolvam colaboradores, inclusive gestores e Administração, contrata-
dos, subcontratados, terceirizados, representantes e demais partes ligadas à Jirau. 
As denúncias e pedidos de esclarecimentos são recebidos por meio de diferentes 
canais de acesso disponibilizados pela Companhia. Atualmente, é composto por 
cinco membros indicados pela Diretoria Executiva e eleitos pelo Conselho de Ad-
ministração da Companhia, sendo os mandatos dos três membros permanentes 
de período indeterminado e os mandatos dos dois membros rotativos de dois anos, 
admitindo-se reeleição. Os membros deste comitê não têm suplentes; excepcio-
nalmente, no caso de impedimento grave ou confl ito, o membro em questão pode 
ser substituído temporariamente por outro representante, indicado pelos membros 
do Comitê de Ética desimpedidos e ratifi cados pela Diretoria Executiva. O Código 
de Ética da Companhia é aplicável a todo o público interno, desde a alta Adminis-
tração até estagiários e jovens aprendizes, estabelecendo um compromisso de 
conduta a ser seguido no âmbito da Companhia, bem como, no relacionamen-
to dos seus colaboradores com órgãos de governo, concorrentes, fornecedores, 
prestadores de serviço e demais parceiros externos. O a   no de 2021: As afl uências 
no Sistema Interligado Nacional - SIN fi caram abaixo da média sendo que os me-
ses de abril a agosto se concretizaram como os piores resultados, considerando o 
histórico de 91 anos, o que ocasionou uma redução na geração hidrelétrica e um 
aumento no despacho da geração térmica resultando em um impacto no Gene-
ration Scalling Factor - GSF que fechou o ano em 73%. A Companhia, contudo, 
aproveitou as oportunidades em que os preços de mercado cederam e realizou 
6 leilões de compra de energia, sendo um deles de fontes incentivadas. No Lei-
lão de fontes incentivadas foram fi rmados contratos com vigência de 15 anos de 
fornecimento (a partir de 2024), que proporcionarão hedge signifi cativo contra o 
GSF, a preços sustentáveis economicamente para Jirau. Além do leilão de fontes 
incentivadas, de longo prazo, foram realizados leilões de compra para o segun-
do semestre e terceiro trimestre de 2021 além dos anos de 2022, 2023 e 2024.  
Os resultados dessas compras mitigaram parte do risco da empresa em 2021 e 
proporcionaram economia na liquidação da CCEE de cerca de R$ 115 milhões. 
Desempenho Econômico e Financeiro: A tabela a seguir apresenta os principais 
indicadores de desempenho econômico-fi nanceiro da Companhia em 2021:
Em milhares de Reais 2021 2020
Receita Operacional Líquida 2.783.506 2.676.045
Prejuízo do Exercício (193.955) (309.234)
Com a fi nalidade de possibilitar a reconciliação do Prejuízo do Exercício com 
o EBITDA, apresentamos a tabela abaixo:
Em milhares de Reais 2021 2020
Prejuízo do Exercício (193.955) (309.234)
IR e CS Diferidos (97.161) (155.122)
Resultado Financeiro 802.193 782.909
Depreciação e Amortização 805.319 819.433
EBTIDA 1.316.396 1.137.986
Reversão da provisão ao valor recuperável - -
EBTIDA ajustado* 1.316.396 1.137.986
Margem EBITDA 47,3% 42,5%
Margem EBITDA ajustada 47,3% 47,3%
*O EBITDA ajustado desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução ao 
valor recuperável do ativo permanente da Companhia.
 Perspectivas: Para o ano de 2022, o Operador Nacional do Sistema - ONS 
não considera nenhuma possibilidade de racionamento ou apagão ocasionado 
por questões hídricas, mas, apesar da boa perspectiva para os volumes dos 
reservatórios, não se descarta uma eventual mudança nos cenários, com piora 
de níveis de armazenamento e elevação dos preços, especialmente no segun-

do semestre. A regulamentação do setor elétrico também teve avanços impor-
tantes no 2º semestre de 2021, com a homologação dos prazos de extensão 
da outorga das usinas participantes do MRE como compensação pelas causas 
não hidrológicas que afetaram a geração hidrelétrica entre 2012 e 2020. A com-
pensação representa relevante ativo econômico-fi nanceiro para os geradores 
hidrelétricos, encerrando discussões e disputas que perduram desde 2014. A 
extensão de concessão está condicionada à desistência das ações judiciais 
e à renúncia de qualquer alegação de direito relativa à isenção ou mitigação 
dos riscos hidrológicos relacionados ao MRE, o que promoverá maior liquidez 
ao mercado de curto prazo. O cenário comercial e regulatório continua sendo 
muito desafi ador para a UHE Jirau, especialmente no enfrentamento do défi cit 
estrutural de Geração Hidrelétrica x Garantia Física, sujeito a débitos expres-
sivos nas liquidações mensais da CCEE e a busca contínua de redução dos 
encargos de transmissão que representam um custo expressivo para a Com-
panhia de, aproximadamente, 1/3 da receita bruta. Com o encerramento do 
décimo ciclo da TUST estabilizada de Jirau, a partir do ciclo 2022-2023 haverá 
o cálculo de uma nova Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, com 
expectativa de redução substancial da tarifa. Ressalta-se que há diversas ques-
tões técnicas associadas ao cálculo da TUST, ainda indefi nidas, que poderão 
alterar as expectativas de redução da nova tarifa. Endividamento (valores em 
milhares de Reais): Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta total é repre-
sentada pelos fi nanciamentos obtidos junto ao BNDES e Consórcio de Bancos 
Repassadores formado por Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco e Bando do Nordeste. O fi nanciamento via repasse representa uma 
proporção de 50% sobre o total da dívida.

Principais informações dos fi nanciamentos: • Possibilidade de redução, a 
qualquer tempo até a exoneração das fi anças dos acionistas, de até 100% das 
quantidades de energia discriminadas nos CCVEs. • A Conta Reserva do Ser-
viço da Dívida - CRSD é equivalente a três prestações do Serviço da Dívida 
mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo. • A comprovação do 
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 2 exercícios conse-
cutivos, dentre as condições para exoneração das fi anças dos Intervenientes. 
Ressalvando que, para fi ns de liberação das referidas garantias, não pode ter 
ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia contratadas nos 
CCVEs. • A Companhia obteve a suspensão temporária do pagamento integral 
do serviço da dívida ao BNDES e demais bancos repassadores, pelo perío-
do de sete meses, em conformidade com o pacote de medidas emergenciais 
anunciado pelo Governo Federal. A carência das parcelas da dívida (direta e 
indiretas) teve início em dezembro de 2021 (R$ 103 milhões) e seu pagamento 
será retomado em julho 2022 (R$618 milhões). Será efetuada a capitalização 
do saldo devedor sem que tenha ocorrido alteração do prazo de amortização da 
dívida ou taxas de juros dos contratos. • A Companhia obteve a prorrogação do 
prazo para preenchimento integral em dinheiro depositado na CRSD até a com-
provação do atingimento das condições necessárias para a exoneração das 
fi anças dadas em garantia ao projeto. Para tal, a Companhia poderá apresentar 
e manter válidas as fi anças bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro 
equivalente a, no mínimo, uma prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo 
mínimo da conta reserva. • Carta AE/DEENE1 nº 032/2021 - BNDES aprovou 
a postergação do prazo de registro dos aditivos aos contratos acessórios aos 
Contratos de Financiamento para 04/10/2021. No ano de 2021 com o segundo 
standstill aprovado (iniciado em dezembro de 2021 e a fi nalizar em junho 2022 
– 7 parcelas), o que resultou o ICSD para este ano de 1,37x.

2021 2020
ICSD 1,37 2,38
ICSD ajustado 1,37 2,38
*O ICSD ajustado de 2021 e 2020 considera qualquer efeito positivo advindo 
da concessão do standstill, em 2021 a Companhia reconheceu em seu resul-
tado o alargamento da sua concessão no valor de R$ 395 milhões na linha de 
Custos de Energia. Este índice é calculado pela equação Geração de Caixa 
da Atividade sobre o Serviço da Dívida com base nas informações expressas 
nas demonstrações fi nanceiras auditadas por empresas registradas na Co-
missão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual: Geração de Caixa da 
Atividade: (+) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
– EBITDA (+) Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social (-) PIS e 
COFINS sobre Rec. Bruta (Econômico) (+) PIS e COFINS Pagos. Serviço da 
Dívida: (+) Amortização de principal, (+) Pagamento de juros. Desempenho 
Operacional: Projetada para manter alto desempenho de suas turbinas para 
as diferentes vazões do rio, a UHE Jirau operou normalmente ao longo de 
2021 mesmo em cenário de pandemia ocasionada pela COVID-19. Em 2021, 
a UHE Jirau foi a usina com a quinta maior geração do país com 1.896,67 MW 
médios e obteve índices de disponibilidade satisfatórios. 
ID – ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE: O ID de 60 meses, é calculado a partir 
dos valores apurados para os indicadores TEIFa 60 meses e TEIP 60 meses 
da usina. O seu valor de referência defi nido no contrato de concessão da 
UHE Jirau é 99,50%. Em janeiro de 2021, o valor da disponibilidade 60M foi 
de 99,19%. No primeiro quartil do ano apresentou decréscimo atingindo o per-
centual de 98,69% em abril. Em seguida, este indicador teve uma leve subida 
chegando a 98,71% em novembro e mantendo-o em dezembro. Conforme 
observado nos demais indicadores, os valores inferiores foram afetados pela 
perda de carga apurada nos primeiros quatro meses do ano de 2021.

ID 60M - Usina

Com a disponibilidade acumulada alcançada de 98,71%, a UHE Jirau foi a quinta 
usina com maior disponibilidade entre as hidrelétricas do país em 2021. Ranking 
das dez usinas hidrelétricas com maior índice de disponibilidade em 2021:

USINA ID (%)
1º UB. ESPERANCA 99,44%
2º S.DO FACAO 98,95%
3º JURUMIRIM 98,90%
4º UHE MONJOLINHO 98,78%
5º UHE JIRAU 98,71%
6º PARAIBUNA 98,65%
7º U.C NOVOS 98,62%
8º PEIXE ANGICAL 98,59%
9º CHAVANTES 98,35%
10º UHE SAMUEL 98,35%

FID – FATOR DE DISPONIBILIDADE: O FID é a relação entre o ID 60M 
apurado e o seu valor de referência defi nido no contrato de concessão da 
UHE Jirau (99,50%). Ele mostra o quão próximo do valor de referência está 
a disponibilidade da usina. Seu valor de referência é 1, ou 100%. Observou-
-se em dezembro que o FID se manteve igual em relação segundo semestre 
do ano com 0,9920 também devido ao bom resultado mensal com todas as 
indisponibilidades programadas e forçadas expurgadas em aproveitamento à 
restrição hídrica, devido ao período de baixa afl uência do rio Madeira.

FID - UsinaFID - Usina

Atividades Socioambientais e Institucionais: Em 2021, foi dada continuidade ao 
desenvolvimento dos Programas Socioambientais da UHE Jirau e ao atendimento 
às condicionantes da Licença de Operação (LO) nº 1097/2012 (1ª Renovação). 
Dentre as principais atividades realizadas em 2021, destacam-se: i. Avanço nas 
negociações com a ANA (BR-364 e Abunã) com fi nalização do alteamento da BR-
364 e acompanhamento da perícia judicial; ii. Entrega do acervo Arqueológico (re-
lativo ao resgate na área UHE Jirau) à UNIR; iii.  Acordo redefi nindo as Medidas 
Compensatórias, com MPF, MPE, Procuradoria do Munícipio de Guajará Mirim, 
IPHAN-BR, IPHAN-RO, SEDUC/IDEP-RO, Prefeitura de Porto Velho, aguardando 
apenas anuência do IPHAN- Brasília; iv. Avanço nas tratativas com a FUNAI para 
fi nalização da fase I e defi nição do novo PBA (fase II) no âmbito do Programa 
Indígena; v. Resultados positivos em relação aos processos judiciais de desapro-
priação fundiária; vi. Acompanhamento da elaboração e aprovação do Plano de 
Manejo da ESEC Serra dos Três Irmãos (unidade proteção ambiental estadual) 
afetada pelo remanso da UHE Jirau, mitigando o risco de sanções, trabalhando 
com a consultoria do Estado (DETZEL/SEDAM) durante a elaboração do Plano 
Manejo, que foi aprovado em novembro/21; vii. Avanços nas negociações junto 
ao ICMBio sobre o PARNA MAPINGUARI; viii. Elaboração do 2º relatório anual 
(1ª renovação) dos Programas Socioambientais da UHE Jirau em atendimento a 
Licença de Operação no 1097/2012; ix. Realização do Seminário dos Programas 
Socioambientais e Workshop de Ictiofauna junto ao IBAMA; x. Ações para defi ni-
ção dos STPs como essenciais e defi nitivos para proteção do ecossistema do rio 
Madeira, além da possibilidade de operação por 6 meses ao ano; xi. Encaminhado 
junto ao IBAMA a desnecessidade de implementação do Centro de Reprodução de 
Ictiofauna; xii. Redução de escopo e aprovação do novo PBA de Programas Socio-
ambientais; xiii. Ações para entendimento do IBAMA quanto a operação em Cota 
90 (replecionamento experimental) com ocorrências de afetação de baixo impacto; 
xiv. Ações para entendimento do IBAMA quanto as operações de limpeza e retira-
da de sedimentos das frentes das casas de força através de dragagem, como ati-
vidade de manutenção de operação de rotina, sem necessidade de licenciamento 
da atividade de dragagem; xv. Reconhecimento do IBAMA em relação aos ótimos 
resultados do Programa de Educação Ambiental (PEA) e Programa de Conserva-
ção da Flora - Subprograma de Revegetação da APP com ações de Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), obtemos certifi cado de boas práticas 
do licenciamento ambiental Federal; xvi. Realização da Auditoria de Monitoramento 
Socioambiental da UHE Jirau de forma presencial pela ERM, com perspectiva de 
um resultado positivo para o empreendimento, conforme indicado pelos consulto-
res no processo de auditoria. xvii. Em maio, a Jirau Energia foi classifi cada para 
apresentar as boas práticas na interação com as comunidades locais, por meio do 
projeto “COOPPROJIRAU E GERAÇÃO DE RENDA COM TRABALHOS VOL-
TADOS PARA PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. 
xviii. Participação do E-Book CEPAN – FOREST LANDSCAPE RESTORATION 
AND SOCIAL OPPORTUNITIES IN THE TROPICAL WORLD” Ver capítulo 12: 
14 experiências de restauração com semeadura direta, relatando a experiência 
da restauração de APP da UHE Jirau. xix. Lançamento do Guia Prático “Árvores 
recomendadas para a coleta de sementes para recomposição da vegetação nativa 
das áreas de preservação permanente (APP) da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau, 
Rondônia”, parceria EMBRAPA, COOPPROJIRAU e UHE Jirau”. xx. Lançamento 
do livro sobre a cobra coral “ADVANCES IN CORALSNAKE BIOLOGY: WITH NA 
EMPHASIS ON SOUTH AMERICA” – VII Congresso de Ciência e Tecnologia e 
Inovação da PUC Goiás, com apoio na publicação do livro da Jirau Energia. Parti-
cipação de 15 pesquisadores dos USA, Costa Rica, Colômbia, Japão e Espanha, 
além do Diretor da Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de 
Transmissão Vetorial do Ministério da Saúde (Brasília, DF), Diretor do Instituto Bu-
tantan e o Diretor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universida-
de Federal de Goiás. xxi. Participação no 1º Congresso da Rede Internacional de 
Filosofi a Ecológica Integral. Profi ssional da Socioeconomia apresenta trabalho com 
tema “COOPPROJIRAU e Sustentabilidade”. xxii. Continuidade das ações no com-
bate da Covid-19 com a execução de 6 projetos. Foram atendidas mais de 10 loca-
lidades, 5 unidades de saúde pública e 4 aldeias indígenas. A Jirau Energia doou 
mais de 10 mil EPIs, 23 mil máscaras em tecido e 20 toneladas de cestas básicas 
com kit higiene. Fazemos parte do projeto Salvando Vidas, em âmbito nacional, 
em parceria com o BNDES. xxiii. Continuidade no apoio a Operação Sorriso. Em 
dezembro de 2021 foi realizada a 7º Missão da Operação Sorriso em Porto Velho e 
a 4º missão com a parceria da Jirau Energia, com os seguintes resultados: 40 pro-
fi ssionais voluntários; 31 pacientes atendidos e 25 pacientes operados. At ividades 
de Pesquisa e Desenvolvimento: Em conformidade com a Lei nº 9.991/2000 e 
suas posteriores revisões, as concessionárias de serviços públicos de geração de 
energia elétrica, devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua Receita 
Operacional Líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecno-
lógico do Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos 
pela ANEEL. Compete às empresas defi nir o plano estratégico de investimento 
em P&D, no qual deve constar as linhas e temas de pesquisa e geri-los em conso-
nância com os objetivos dos projetos a serem desenvolvidos, submetendo-os para 
avaliação fi nal da ANEEL através do Sistema de Gestão de P&D após a conclusão 
deles. Em 2021, os valores relacionados a obrigação legal de P&D tiveram a se-
guinte destinação: • R$ 10,7 milhões para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (FNDCT) – Obrigação Legal. • R$ 5,3 milhões para o Mi-
nistério de Minas e Energia (MME) – Obrigação Legal. • 16,7 milhões para Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE/CCEE) – Obrigação Legal. Adicionalmente 
às obrigações legais foram investidos R$ 8,2 milhões em projetos em andamento, 
propostos pela Companhia, sobre os temas apresentados na tabela a seguir:
Projetos: Valores em milhares de Reais

Despacho Otimizado UHE 1.411
Desenvolvimento Experimental de Gêmeo Digital para Usinas Hidrelétricas 787

ICTIOFAUNA 2.242
Projeto de Gestão P&D 760

Dinâmica comportamental de Mansonia spp. – MANSONIA 47
Estudo da Interação Transitória em Alta Frequência – VFTO 40

Monitoramento Sedimentométrico 1.717
Total Investido 7.004

   Recursos Humanos: Em dezembro de 2021, a Empresa encerrou o ano com 288 
pessoas em seu quadro funcional e as contratações realizadas foram em caráter 
de substituição de profi ssionais. Devido ao impacto da pandemia da Covid-19, que 
inviabilizou a realização dos treinamentos presenciais previstos inicialmente. Ainda 
assim, foram realizadas várias ações de capacitação, a maior parte em EaD. A ca-
pacitação dos colaboradores são refl exos diretos dos Valores da Empresa (Ética, 
Trabalho em Equipe, Integridade, Comprometimento e Austeridade) e estão em 
consonância com o Planejamento Estratégico, incentivando o desenvolvimento, 
a valorização e a integração dos empregados em toda sua trajetória profi ssional, 
bem como o aumento da produtividade, do envolvimento e do engajamento das 
equipes, de forma a contribuir para a sustentabilidade e o desempenho da Empre-
sa. Nesse sentido, em 2021, foram realizadas 16.846 horas de treinamentos, com 
destaque para os treinamentos oferecidos para as áreas de Operação, Sistema 
Digital, Sistema Elétrico, Elétrica, Mecânica e Operação. Em contínuo processo de 
aprimoramento, a Companhia também proporcionou o desenvolvimento de lide-
ranças por meio do Programa de desenvolvimento de líderes – PDL e Fórum de Lí-
deres que contribuiu para aprimoramento dos gestores e dos processos relaciona-
dos ao modelo de negócio da empresa, além de trazer iniciativas estratégicas para 
desdobramento de metas e refl exão sobre as questões relacionadas a liderança. 

Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração
Edson Luiz da Silva - Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL DE 2021 e 2020 (Valores Expressos em Milhares de Reais)

1) Base de Cálculo
2021 2020

Valor (R$ MIL) Valor (R$ MIL)
Receita Líquida (RL) 2.783.506 2.676.045
Resultado Operacional (RO) 610.795 394.342
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 51.057 53.256

2) Indicadores Sociais Internos
Valor

 (R$ MIL)
%Sobre  

FPB
%Sobre  

RL
Valor  

(R$ MIL)
%Sobre 

FPB
%Sobre 

RL
Alimentação 3.326 6,52% 0,12% 3.384 6,35% 0,13%
Encargos sociais compulsórios 12.577 24,63% 0,45% 13.299 24,97% 0,50%
Previdência privada 1.025 2,01% 0,04% 1.333 2,50% 0,05%
Saúde 6.994 13,70% 0,25% 7.926 14,88% 0,30%
Capacitação e desenvolvimento profi ssional 496 0,97% 0,02% 301 0,56% 0,01%
Outros 1.108 2,17% 0,04% 938 1,76% 0,04%
Vale Transporte 2 0,00% 0,00% 26 0,05% 0,00%
Total - Indicadores Sociais Internos 25.529 50,00% 0,92% 27.207 51,09% 1,02%

3) Indicadores Social Externos
Valor  

(R$ MIL)
%Sobre  

RO
%Sobre  

RL
Valor  

(R$ MIL)
%Sobre  

RO
%Sobre 

RL
Educação 1.575 0,26% 0,06% 1.550 0,39% 0,06%
Cultura 31 0,01% 0,00% 7 0,00% 0,00%
Total - Indicadores Sociais Externos 1.605 0,26% 0,06% 1.557 0,39% 0,06%
4) Indicadores Ambientais (Relacionados 
com a operação da empresa)

Valor 
(R$ MIL)

%Sobre  
RO

%Sobre  
RL

Valor 
(R$ MIL)

%Sobre  
RO

%Sobre 
RL

Em Programas e/ou projetos externos 26.796 4,39% 0,96% 59.118 14,99% 2,21%

5) Indicadores do Corpo Funcional 2021 2020
Empregados no fi nal do período 1.061 685
N° de Terceirizados 773 396
Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária 119 119
2o grau 165 164
1o grau 4 6
Faixa etária dos empregados
Abaixo de 30 anos 60 69
De 30 até 45 anos 199 190
Acima de 45 anos 29 30
Admissões durante o período 36 29
Mulheres que trabalham na empresa 62 56
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 11,30% 14,89%
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 25,00% 27,59%
Negros que trabalham na empresa 18 15
% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0% 0%
Portadores de defi ciência física 11 11
Dependentes 481 510

6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 2021 2020
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 42,22 42,71
Número total de acidentes de trabalho 4 0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram defi nidos ( x ) ( ) ( x ) ( )

pela direção direção e gerências pela direção direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram defi nidos ( ) ( x ) ( ) ( x )

pela direção direção e gerências pela direção direção e gerências
A previdência privada contempla ( ) ( x ) ( ) ( x )

pela direção direção e gerências pela direção direção e gerências
A participação nos lucros ou resultados contempla ( ) ( x ) ( ) ( x )

pela direção direção e gerências pela direção direção e gerências
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa ( ) ( x ) ( ) ( x )

não são considerados são sugeridos não são considerados são sugeridos
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa ( ) ( x ) ( ) ( x )

não se envolve apóia não se envolve apóia

10.634,8
731,1

(665,2) (458,5)
6,0 10.248,2

Saldo em 31 de 
dezembro de 2020

Juros Gerados Juros Pagos Principal Pago Comissões Saldo em 31 de 
dezembro de 2021

99,19%

jan/21

99,04%

98,88%

98,69% 98,69% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,70% 98,71% 98,71%

fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

0,9969

0,9954

0,9938

0,9919 0,9919 0,9919 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Valores em milhares de reais - R$)

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

(Valores em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores em milhares de reais - R$)

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

(Valores em milhares de reais - R$)

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

(Valores em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: 1.1. A Companhia: A Energia Sustentável do 
Brasil S.A. (“ESBR”, “Jirau Energia” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Av. Presidente 
Wilson, 231 - sala 2904, constituída em 15 de julho de 2007, com filial em Porto 
Velho - RO, na Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em 12 de 
dezembro de 2009. A Companhia tem como objeto social a construção (já con-
cluída) e exploração comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), em 
consonância com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do empre-
endimento, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo 
termo aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da Companhia são regu-
lamentadas principalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo de duração da 
Companhia, previsto no estatuto social, será a princípio de 37 anos (até setem-
bro de 2045), contados da data de assinatura de seu Contrato de Concessão 
(13 de agosto de 2008). O prazo poderá ser prorrogado e alterado de modo a 
acompanhar o prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em setembro de 
2013, teve início a operação comercial da primeira unidade geradora (UG) da 
UHE Jirau. Com a publicação do Despacho nº 3.032 da ANEEL, de 22 de no-
vembro de 2016, a UHE Jirau completou, formalmente, sua motorização, ou 
seja, 50 unidades geradoras em operação comercial. No dia 16 de dezembro de 
2016, ocorreu a cerimônia de inauguração da UHE Jirau, que reforça a seguran-
ça energética do país com 3.750 MW. 1.2. Continuidade operacional: A Compa-
nhia vem acumulando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líqui-
do - R$2.660.600 em 31 de dezembro de 2021 (R$2.466.645 em 31 de dezem-
bro de 2020), decorrentes dos impactos da exposição aos preços do mercado 
de curto prazo sobre os efeitos do GSF, situação que a Companhia vem buscan-
do solucionar por meio da recomposição do portfólio de energia mediante a ce-
lebração de contratos de compra de energia. Adicionalmente, destacam-se os 
impactos financeiros de seus financiamentos advindos da concessão de carên-
cia de seis meses, ocorrido em 2020, para retorno da amortização do serviço da 
dívida pelos agentes financiadores (nota explicativa nº 16). A Companhia apre-
sentou o capital circulante líquido (CCL) negativo de R$163.787 em 31 de de-
zembro de 2021 (R$43.966 (CCL) positiva em 31 de dezembro de 2020). A 
Companhia prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o CCL negati-
vo que historicamente tem demonstrado, conforme descrito abaixo: • As obriga-
ções de aportes dos acionistas da Companhia vêm sendo cumpridas e assegu-
radas (desde de 2019 até a presente data a ESBR não precisou do aporte de 
seus acionistas para cumprir seus compromissos), bem como o atendimento de 
requisitos acordados no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do 
financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial - BNDES e demais bancos repassadores, que também obrigam os acionis-
tas, até a liquidação das obrigações deste contrato, a fazerem aportes na Com-
panhia sempre que necessário. • O Acordo dos Acionistas prevê que os mes-
mos concordem com a realização de aumentos de capital da Companhia, no 
valor correspondente ao montante total dos recursos que por eles deverão ser 
aportados para a implantação da UHE Jirau (já concluída) e prestação da Ga-
rantia de Fiel Cumprimento e outros compromissos previstos no edital do leilão. 
A Administração da Companhia, em conjunto com seus acionistas, tem como 
estratégia para mitigação do risco hidrológico e da exposição do seu balanço 
energético, a realização de leilões para aquisição de energia. Ao longo dos anos 
de 2020 e 2021 foram realizados certames que possibilitaram a mitigação desta 
exposição. A Companhia se beneficiou com o “Standstill” (vide nota explicativa 
16) com o não pagamento de sete meses de seu financiamento junto aos ban-
cos repassadores e BNDES, e projeta cenários favoráveis para as suas receitas 
(redução de PLD e GSF), deste modo a ESBR prevê lucro a partir de 2024. 
1.2.1. Efeito do novo Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações financeiras 
da Companhia: Desde janeiro de 2020, a ESBR vem monitorando a evolução e 
prováveis impactos da COVID-19 sobre as operações, atividades e negócios da 
Companhia. A atenção aos possíveis impactos, monitoramento e acompanha-
mento de riscos, assim como iniciativas de prevenção foram intensificadas a 
partir de março de 2020, mês de agravamento da pandemia no Brasil, mediante 
a instalação de um comitê de crise específico para os efeitos da pandemia, de 
forma a manter as atividades operacionais, a continuidade da geração de ener-
gia, fundamental e necessária para o país, assim como cumprir as recomenda-
ções e determinações do Ministério da Saúde do Brasil, dos governos dos Esta-
dos do Rio de Janeiro e de Rondônia, protegendo a saúde de seus profissionais 
e dos terceiros prestadores de serviço, seja nos escritórios do Rio de Janeiro, 
como nas instalações da usina. Dentre as medidas tomadas para garantir o 
pleno funcionamento da UHE Jirau e reduzir a exposição dos colaboradores ao 
COVID-19, a ESBR adotou a modalidade de trabalho remoto (“home office”) 
para todas as funções aplicáveis, mantendo o trabalho presencial apenas para 
as funções essenciais, notadamente aquelas relacionadas à operação e manu-
tenção da usina. Ainda com relação a essas últimas, foram adotadas medidas 
de monitoramento constante da saúde dos trabalhadores, de forma a permitir a 
antecipação de quaisquer ações necessárias à preservação da saúde destes 
profissionais. Economicamente, o advento da pandemia e as medidas de isola-
mento social determinadas pelo governo resultaram em retração da atividade 
econômica, com redução da demanda e consumo de energia elétrica. Se, por 
um lado, esta redução contribuiu para a intensificação dos efeitos do GSF (“Ge-
nerating Scaling Factor”), por outro, resulta em significativa redução dos preços 
de curto de prazo, principalmente entre abril e junho de 2020. Assim, conside-
rando que a ESBR possui a totalidade de sua garantia física contratada, a com-
binação destes fatores foi positiva para a Companhia em 2020 (PLD-Dez/20 
R$267,49), em 2021 com advento da crise hídrica a empresa voltou a ser impac-
tada pelo aumento do preço do PLD, que alcançou o teto e terminou o 4º trimes-
tre com R$583,88. A Companhia teve um aumento de R$206 milhões em com-
pra de energia, e este aumento seria maior se a ESBR não realizasse leilões de 
compra de energia no ano de 2020 e 1º trimestre de 2021, que reduziu impacto 
negativo do PLD e GSF. No que diz respeito aos clientes regulados, o Poder 
Executivo, MME e a ANEEL, vêm adotando diversas medidas visando à mitiga-
ção dos efeitos da COVID-19 e proporcionando injeção emergencial e urgente 
de liquidez no caixa das distribuidoras mantendo-se a integridade dos contratos 
atuais e salvaguardando o fluxo normal de recursos na cadeia do setor. Desta-
ca-se a edição do Decreto nº 10.350, de 18.05.2020, que criou a Conta CO-
VID-19 permitindo a constituição de empréstimo às distribuidoras para compen-
sar as perdas geradas pela pandemia, regulamentado pela ANEEL, por meio da 
Resolução nº 885, de 23.06.2020, estabelecendo os critérios para a concessão 
do citado empréstimo e fixando o seu valor teto setorial em R$15,1 bilhões. Este 
montante foi oferecido ao setor elétrico pelos bancos financiadores, liderados 
pelo BNDES, para ser pago ao longo dos próximos 60 meses, e a ESBR não fez 
uso da referida linha de crédito, até por ser destinada ao Setor de Distribuição 
de Energia. Note-se que não houve impacto material em seus negócios que 
pudesse modificar a mensuração de seus ativos e passivos apresentados nas 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e até a data desta 
publicação. 1.3. A energia gerada e a garantia física da UHE Jirau: A UHE Jirau 
está localizada no rio Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia, 
bem como a respectiva instalação das 3 (três) linhas de transmissão de 500 kV 
de interesse restrito à usina. No leilão A-5/2008, o projeto básico inicial da UHE 
Jirau previa originalmente um total de 44 Unidades Geradoras (UGs) na usina 
hidrelétrica, com potência instalada de 3.300 MW, sendo a garantia física de 
energia (antigamente denominada energia assegurada) de 1.975,3 MW médios, 
sendo repartida na seguinte proporção: • 70% destinada ao Ambiente de Con-
tratação Regulado - ACR, conforme Contratos de Comercialização de Energia 
Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs decorrentes do leilão A-5/2008, ao 
preço de R$71,37 por MWh, referenciado a maio de 2008, sendo reajustado no 
mês de aniversário do reajuste tarifário de cada distribuidora, pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE. • 30% destinada ao Ambiente de Contratação 
Livre - ACL. Por meio da Portaria SPE/MME nº 26, de 1º de agosto de 2011, 

definiu-se em 209,3 MW médios o montante total da garantia física associada ao 
acréscimo de capacidade instalada da UHE Jirau (+6 unidades geradoras totali-
zando 450 MW). Este montante foi vendido no Leilão de Compra de Energia 
Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Lei-
lão A-3, de que trata a Portaria MME nº 113, de 1º de fevereiro de 2011, confor-
me determinado na Portaria nº 26/2011. Desse modo, a UHE Jirau passou a 
contar com uma nova garantia física de 2.184,6 MW médios. A garantia física 
adicional de 209,3 MW médios foi vendida integralmente no ACR ao preço de 
R$102,00 por MWh, referenciado a agosto de 2011, atualizado anualmente pelo 
IPCA.  Excepcionalmente, por tratar-se de usina estruturante, a garantia física 
integral foi obtida com a entrada em operação comercial da 33ª UG, marco al-
cançado em 31 de julho de 2015. Cabe destacar que o início efetivo da entrega 
de energia do CCEARs do Leilão A-3/2011 ocorreu em maio de 2015. Em 10 de 
novembro de 2015, foi promulgada a Portaria SPE/MME nº 337, que concedeu 
à Companhia uma revisão extraordinária da garantia física em função da revisão 
dos valores da perda hidráulica da usina, aumentando a garantia física da UHE 
Jirau em 20,5 MW médios, totalizando 2.205,1 MW médios. Do total da garantia 
física adicional de 20,5 MW médios, 18 MW médios foram vendidos no ACR, 
quando a Companhia participou e se sagrou vencedora do Leilão A-1 de 2015, 
onde foram assinados CCEARs com 22 distribuidoras. Os contratos tiveram vi-
gência de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2018. Em 2019, 2020 e 
2021, este montante não foi recontratado no ACL nem no ACR. Em 12 de junho 
de 2019, o MME publicou a Portaria nº 144, que definiu novos montantes de 
garantia física para a UHE Jirau em função do reconhecimento da eficiência 
energética das unidades geradoras da usina. A garantia física definida na Porta-
ria depende da condição operativa do reservatório da UHE Santo Antônio. Em 
10 de fevereiro de 2020, o MMEE publicou o Despacho Nº 1/2020/SPE determi-
nando a aplicação do Anexo III da Portaria MME 144, que indica a garantia física 
de 2.111,6 MW médios para a UHE Jirau. A eficiência energética das UGs re-
presentou um ganho de 6,5 MW médios para a usina. Em 31 de dezembro de 
2021, o preço médio dos CCEARs A-5/2008 é de R$146,93/MWh. Com relação 
aos CCEARs A-3/2011, o preço vigente é de R$170,28/MWh. 1.3.1. Concessão: 
No dia 12 de agosto de 2008, foi publicado no Diário Oficial da União - DOU a 
outorga pela União (poder concedente) da concessão uso de bem público para 
exploração do potencial de energia hidráulica do rio Madeira, no estado de Ron-
dônia, para a UHE Jirau. A concessão foi outorgada por um prazo de 35 anos, a 
partir da assinatura do Contrato de Concessão nº 002/08 - MME-UHE Jirau, que 
ocorreu no dia 13 de agosto de 2008. O referido contrato regula a exploração, 
pela Companhia, do potencial de energia hidráulica localizado no rio Madeira, 
município de Porto Velho, estado de Rondônia, nas coordenadas 9º19’52’’ de 
latitude Sul e 64°44’04’’ de longitude Oeste - UHE Jirau -, com potência instalada 
mínima de 3.300 MW, bem como das respectivas instalações de transmissão de 
interesse restrito à usina hidrelétrica. No dia 17 de setembro de 2012, foi firmado 
o 1º Aditivo ao Contrato de Concessão da UHE Jirau, formalizando a ampliação 
da UHE Jirau (3.750 MW). 1.3.2. Questões ambientais: O órgão ambiental licen-
ciador do empreendimento é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA. Licença Prévia - LP: A LP nº 251/2007 foi 
emitida em 9 de julho de 2007. Licenças de Instalação - LI: A Companhia obteve 
a LI nº 563/2008, referente à implantação do Canteiro de Obras Pioneiro, em 14 
de novembro de 2008. No dia 3 de junho de 2009, o IBAMA emitiu a LI nº 
621/2009. Licença de Operação - LO: a Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 
da UHE Jirau foi emitida em 19 de outubro de 2012. Em 29 de agosto de 2019, 
emitiu a 1ª Renovação da Licença de Operação (LO), disponibilizada em 3 de 
setembro de 2019, com validade de 10 anos. A 1ª Renovação da LO apresenta 
a redução positiva dos Programas Socioambientais de 34 para 29, bem como a 
redução de 53 para 34 condicionantes, para manutenção desta Licença de Ope-
ração. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 2.1. De-
claração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e 
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adota-
das no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orienta-
ções e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
- CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelas nor-
mas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 2.2. Base de elabora-
ção: Essas demonstrações financeiras evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações finan-
ceiras da Companhia foram elaboradas com base no custo histórico, não haven-
do instrumentos financeiros que, pelas normas deveriam ser mensurados pelo 
seu valor justo. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liqui-
dez e exigibilidade e são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. Essas demonstrações financeiras são 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia, e os valores 
apresentados (textos e tabelas) estão expressos em milhares de reais, exceto 
quando indicado de maneira diferente. 2.3. Arrendamento Mercantil: Os arren-
damentos mercantis financeiros que transferem à Companhia todos os riscos e 
benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início 
do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, 
pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre 
o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na 
transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros são aloca-
dos a encargos financeiros e redução do passivo de arrendamento mercantis 
financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescen-
te do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos nas demonstrações do 
resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil es-
timada. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a Companhia 
obterá a propriedade no fim do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é 
depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento 
mercantil, dos dois o menor. A Companhia optou por utilizar as isenções pro-
postas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 
12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento cujo 
ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de de-
terminados equipamentos de escritório (como impressoras e copiadoras) que 
são considerados de baixo valor. Os arrendamentos considerados relevantes 
pela Administração da Companhia foram contabilizados de acordo com o 
IFRS 16 (CPC06 - R2) - Arrendamento Mercantil, a partir de sua aplicação. O 
requisito produziu os seguintes impactos na contabilização dos ativos e pas-
sivos, conforme demonstrado abaixo:
Balanço patrimonial 31/12/2021 31/12/2020
ATIVOS
Imobilizado (ativo de direito de uso - locação de 
imóvel)

631 811

Despesa de depreciação/amortização (180) (180)
Total ativos 451 631
PASSIVOS
Circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento) 272 300
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar) (28) (28)
Não circulante:
Outros passivos (Passivos de arrendamento) 381 400
Outros passivos (Encargos financeiros a apropriar) (19) (19)
Total passivos 362 653
Demonstração de Resultado 31/12/2021 31/12/2020
Despesas gerais e administrativas:
Despesa com depreciação/amortização (180) (180)
Resultado financeiro:
Despesa financeira (24) (24)
IMPACTO NO RESULTADO (204) (204)

• IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A Companhia apurou prejuízo fiscal e não adota nenhum procedimento con-
tábil em desacordo com a legislação fiscal que possa oferecer risco de inter-
pretação divergente por parte do fisco. As contingências fiscais são suporta-
das pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E USO DE ESTI-
MATIVAS E JULGAMENTOS: Princípio geral: Os ativos, passivos e compro-
missos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos 
para reais pela taxa de câmbio da data do balanço. a) Caixa e equivalentes 
de caixa: São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e são compostos por caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações financeiras de curto prazo com liquidez imediata e sem risco significa-
tivo de mudança de valor de mercado. b) Depósitos vinculados: Sua finalida-
de é atender à garantia do financiamento firmado junto ao BNDES e aos de-
mais bancos repassadores, devendo ser mantidas até o final do contrato. c) 
Contas a receber: São registrados os valores a receber pelo faturamento da 
venda de energia. Registram-se inicialmente pelo valor da venda e posterior-
mente pelo custo amortizado, deduzidas da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa. d) Contas a receber de partes relacionadas: As contas a rece-
ber de partes relacionadas correspondem aos valores a receber pelo forneci-
mento de energia no curso normal das atividades da Companhia. Em 31 de 
dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não tem expectativa de perda 
sobre os recebíveis de partes relacionadas. e) Almoxarifado: Os materiais de 
almoxarifado, classificados no ativo circulante, bem como aqueles destinados 
a investimentos, classificados no ativo não circulante - imobilizado, estão re-
gistrados ao custo médio de aquisição, deduzidos de provisão para perda, 
quando aplicável, e não excedem seus custos de reposição ou valores de 
realização. f) Despesas antecipadas: São demonstradas pelos valores efeti-
vamente contratados, deduzidos das amortizações incorridas até a data do 
balanço. Durante o prazo de construção da UHE Jirau, as amortizações de 
prêmios de seguros ligados às obras da usina foram registradas em contra-
partida ao ativo imobilizado. A partir de novembro de 2016, com a conclusão 
da UHE Jirau, as amortizações passaram a ser registradas em contrapartida 
ao resultado. g) Tributos compensáveis: Representam créditos fiscais de tri-
butos pagos antecipadamente sobre a aquisição de bens e serviços do ativo 
imobilizado, contabilizados quando da ocorrência do fato gerador do crédito. 
Tais tributos, quando aplicável, são atualizados conforme sua legislação. h) 
Tributação: h.1) Tributos correntes: O imposto de renda e a contribuição so-
cial são baseados no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do 
lucro apresentado na demonstração do resultado porque exclui receitas tribu-
táveis ou despesas dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não 
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. O imposto de renda e a 
contribuição social correntes, quando existentes serão calculada pela Com-
panhia com base nas alíquotas vigentes no final de cada exercício social. h.2) 
Tributos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no fim de cada exercício, en-
tre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financei-
ras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributá-
vel, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os tributos diferi-
dos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tribu-
táveis, e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferen-
ças temporárias dedutíveis e são apresentadas de forma liquida nas demons-
trações financeiras.  Os  tributos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhe-
cidos apenas  quando for provável que a Companhia apresente lucro tributá-
vel futuro em montante suficiente para que tais prejuízos fiscais possam ser 
utilizados. Tributos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquo-
tas aplicáveis no exercício em que se espera que o passivo seja liquidado ou 
o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributá-
ria vigente na data do balanço, ou quando uma nova legislação tiver sido 
substancialmente aprovada. A mensuração dos tributos diferidos ativos e 
passivos reflete as consequências fiscais que resultam da forma pela qual a 
Companhia espera, na data do balanço, recuperar ou liquidar o valor contábil 
desses ativos e passivos. h.3) Imposto de renda e contribuição social corren-
tes e diferidos do exercício: O imposto de renda e a contribuição social corren-
tes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercício, exceto quando 
estão relacionados com itens registrados em outros resultados abrangentes 
ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os tributos correntes e di-
feridos também são reconhecidos em outros resultados abrangentes ou dire-
tamente no patrimônio líquido, respectivamente. i) Depósitos judiciais: São 
registrados inicialmente pelo montante depositado em juízo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data das demonstrações financeiras. Esses ren-
dimentos são reconhecidos no resultado financeiro da Companhia. j) Imobili-
zado e intangível: Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao 
custo de aquisição ou construção, incluindo gastos com pessoal, gastos so-
cioambientais e juros de empréstimos, todos diretamente atrelados à constru-
ção da UHE Jirau, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. Como parte do processo de adoção de novas 
práticas contábeis emitidas pelo CPC, a Companhia registrou o Uso de Bem 
Público - UBP no ativo intangível e no passivo, a valor presente, na data de 
assinatura do contrato de concessão da UHE Jirau (13 de agosto de 2008). O 
contrato determinava que a Companhia deveria pagar, a título de UBP, do 
primeiro ao último ano de concessão, o valor anual original, na data do con-
trato, de R$7.873, atualizado anualmente pelo IPCA. Após o registro inicial, 
os saldos do UBP são atualizados mensalmente, com base na taxa que refle-
te o custo médio ponderado de capital da UHE Jirau quando da aquisição da 
concessão. Com o início da operação comercial, começaram a ser pagas as 
parcelas do UBP. As parcelas mensais de pagamento referentes ao período 
de agosto de 2021 a julho de 2022 são de R$1.397 (R$1.282 referente ao 
período de agosto de 2020 a julho de 2021) correspondente ao período de 
atualização monetária dos pagamentos. Dessa forma, não ocorre mais a ca-
pitalização dos encargos financeiros sobre o passivo do UBP no ativo intangí-
vel e sim a amortização do saldo no ativo, limitado ao prazo de concessão. A 
atualização ocorre apenas no passivo, em que também são registradas as 
parcelas pagas, sendo a contrapartida dessa atualização lançada como des-
pesa financeira. Uma vez ao ano, ou sempre que houver algum fato que re-
queira análise, a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tan-
gíveis e intangíveis tenham sofrido alguma perda por redução ao valor recu-
perável, providenciando os ajustes contábeis necessários (nota explicativa 
nº 13.e). j.1) Depreciação e amortização: A depreciação é calculada pelo 
método linear, com base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, as 
quais são revisadas periodicamente e praticadas pelas empresas do setor 
elétrico brasileiro e representam a vida útil estimada dos bens, limitada ao 
prazo da concessão. Tomam-se por base os saldos contábeis registrados nas 

ATIVOS
Nota  

explicativa 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 4 94.705 509.778
Clientes 5 314.840 305.098
Almoxarifado 6 49.364 47.938
Tributos compensáveis 7 33.764 111.154
Despesas antecipadas 8 22.690 22.789
Outros ativos circulantes 9 51.726 25.915
Total dos ativos circulantes 567.089 1.022.672
NÃO CIRCULANTES
Realizável a longo prazo:

Depósitos vinculados 10 316.222 307.934
Despesas antecipadas 8 55.395 76.223
Tributos compensáveis 7 72.509 8.804
Tributos diferidos 11 1.328.697 1.231.536
Depósitos judiciais 12 2.876 3.100
Imobilizado 13 17.561.753 18.335.655
Intangível 14 479.118 92.177

Total dos ativos não circulantes 19.816.570 20.055.429
TOTAL DOS ATIVOS 20.383.659 21.078.101
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
Fornecedores 15 27.714 20.636
Financiamentos 16 363.218 535.813
Salários, encargos e provisões 8.962 9.325
Tributos a pagar 17 27.929 4.729
Contas a pagar 18 196.007 285.687
UBP a pagar 19 16.768 15.384
Provisão para custos ambientais 20 34.863 44.195
Provisão para contingências 21 9.819 8.279
Outros passivos circulantes 23 45.596 54.658
Total dos passivos circulantes 730.876 978.706
NÃO CIRCULANTES
Fornecedores 15 4.801 4.436
Financiamentos 16 9.884.974 10.098.999
Contas a pagar 18 84.316 139.675
UBP a pagar 19 133.170 130.607
Provisão para custos ambientais 20 485.487 483.265
Provisão para contingências 21 39.948 25.955
Outros passivos não circulantes 23 6.977 9.393
Total dos passivos não circulantes 10.639.673 10.892.330
TOTAL DOS PASSIVOS 11.370.549 11.871.036
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 24 11.673.710 11.673.710
Prejuízos acumulados (2.660.600) (2.466.645)
Total do patrimônio líquido 9.013.110 9.207.065
TOTAL DOS PASSIVOS E DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.383.659 21.078.101
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota  
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 25 2.783.506 2.676.045
CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA 26 (2.172.711) (2.281.703)
LUCRO BRUTO 610.795 394.342
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 26 (92.629) (77.513)
Pessoal (21.668) (20.106)
Administradores 27 (7.739) (11.786)
Outros gastos administrativos (63.222) (45.621)
RESULTADO FINANCEIRO 28 (802.193) (782.909)
Receitas financeiras 33.500 14.732
Despesas financeiras (835.693) (797.641)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 
OPERACIONAIS (7.089) 1.724
(Provisão) Reversão para perda na 
realização do imobilizado -
Outras despesas operacionais 29 (7.089) -
Outras receitas operacionais - 1.724
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE 
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (291.116) (464.356)
IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 11 97.161 155.122
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 97.161 155.122
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (193.955) (309.234)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Prejuízo do exercício (193.955) (309.234)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (193.955) (309.234)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
subscrito 
e integra- 

lizado
Prejuízos 

acumulados Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 11.312.710 (2.157.411) 9.155.299
Integralização de capital 361.000 - 361.000
Prejuízo do exercício - (309.234) (309.234)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 11.673.710 (2.466.645) 9.207.065
Prejuízo do exercício - (193.955) (193.955)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 11.673.710 (2.660.600) 9.013.110
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (193.955) (309.234)
Ajustes:
Depreciação e amortização 13 e 14 807.437 821.631
Juros provisionados 16 731.135 742.721
Repactuação do Risco Hidrológico (GFOM) (390.885) -
Resultado com transações na CCEE (67.873) 283.916
Custos retardatários (OCPC 05) 13 7.328
Atualização de custos ambientais (AVP) 28 19.686 18.627
Repactuação “Generation Scaling Factor - 
GSF” - prêmio de risco hidrológico 26 20.504 20.504
Atualização monetária do UBP 19 19.793 18.863
Despesas antecipadas 7.236 6.993
Provisão para contingências 15.533 (2.332)
Comissões sobre empréstimos 16 5.951 3.525
Baixa de imobilizado e intangível 317 1.187
Rendimentos de aplicação financeira 28 (23.524) (9.809)
Atualização monetária (11.255) (5.593)
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 11 (97.161) (155.122)
Provisão (reversão) para créditos de 
liquidação duvidosa 11.371 2
Variação dos ativos e passivos 
operacionais:

Clientes 5 (21.113) (29.188)
Créditos a receber -
Almoxarifado (1.426) (1.432)
Despesas antecipadas 8 (6.813) (6.868)
Depósito judicial 224 (1.003)
Outros ativos (25.811) (8.363)
Fornecedores 7.443 (7.967)
Salários, encargos e provisões (363) 147
Contas a pagar (77.179) (305.522)
Pagamento do UBP 19 (15.846) (15.152)
Pagamento de custos ambientais 20 (26.796) (59.118)
Tributos compensáveis (30.881) (37.498)
Pagamento de contingências 20 - (2.135)
Tributos a pagar 81.169 194.694
Outros passivos (11.478) 7.433

Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 725.453 1.171.235
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO
Depósitos vinculados 15.236 (193.817)
Aquisição de imobilizado (23.220) (17.318)
Aquisição de intangível 14 (6.688) (976)
Tributos compensáveis (aquisição de 
imobilizado) (2.148) (1.602)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
atividades de investimento (16.820) (213.713)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Adiantamentos para Futuro Aumento de 
Capital - AFAC 22 - 24.000
Liberações de financiamentos - 500
Pagamento de financiamentos (principal) 16 (458.549) (216.225)
Pagamento de financiamentos (juros) 16 (665.157) (378.441)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (1.123.706) (570.166)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (415.073) 387.356
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 4 509.778 122.422
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
exercício 4 94.708 509.778
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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unidades de cadastro que compõem esses empreendimentos. As taxas mé-
dias anuais de depreciação dos ativos da Companhia estão demonstradas na 
nota explicativa nº 13. Os custos de UBP são amortizados pelo prazo de con-
cessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de entrada em operação 
comercial da primeira UG, até 2043, correspondente ao final do prazo de 
concessão. Os custos de LI e LO são amortizados com base no percentual da 
quantidade de máquinas que entraram em operação pelo período de conces-
são. A amortização de software é reconhecida linearmente pela taxa de 20% 
ao ano. k) Principais fontes de incerteza nas estimativas: Na elaboração das 
demonstrações financeiras, é necessário que a Administração da Companhia 
se baseie em estimativas e julgamentos para efetuar o registro de certas tran-
sações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a 
divulgação de informações em suas demonstrações financeiras. Para apurar 
essas estimativas e as respectivas premissas, a Administração utiliza as me-
lhores informações disponíveis na data do balanço, além da experiência de 
eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos 
a eventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Dessa for-
ma, os resultados reais podem divergir das estimativas. As demonstrações 
financeiras incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, a: (i) vida 
útil do ativo imobilizado, cuja referência é a estabelecida pela ANEEL; limitado 
ao prazo de concessão; (ii) provisões para contingências; (iii) definição das 
taxas de desconto utilizadas para cálculo a valor presente de ativos e passi-
vos; (iv) apuração da provisão para perda na realização do imobilizado; (v) re-
cuperação dos tributos diferidos referentes a prejuízos fiscais; (vi) estimativa 
dos valores relativos à provisão para cobrir os custos ambientais que são as 
medidas compensatórias descritas na Licença de Instalação - LI e na Licença 
de Operação - LO, expedidas pelo IBAMA; e (vii) divulgação de instrumentos 
financeiros. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente 
revisados. Tais revisões, quando é o caso, são reconhecidas no exercício em 
que são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. l) Encargos 
setoriais: Estão contabilizados como custos e são apurados pelo regime de 
competência. m) Programa de P&D: Em conformidade com a lei nº 9.991, de 
24 de julho de 2000, as empresas autorizadas à produção independente de 
energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua 
receita operacional líquida - ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimen-
to Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos 
estabelecidos pela ANEEL. Conforme Lei nº 9.991 e despachos ANEEL 
n°904 de 30/03/2021 e n°929 de 30/03/21, os investimentos em P&D devem 
ser distribuídos do seguinte modo: • 40% (quarenta por cento) dos recursos 
devem ser recolhidos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FNDCT. • 20% (vinte por cento) dos recursos devem ser reco-
lhidos diretamente ao Ministério de Minas e Energia - MME. • 28% (vinte e oito 
por cento) dos recursos devem ser destinados à execução dos projetos de 
P&D regulados pela ANEEL. • 12% (doze por cento) dos recursos devem ser 
recolhidos diretamente à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE. Des-
sa forma, a Companhia faz gestão efetiva nos 28% que são destinados para 
a execução dos projetos de P&D regulados pela ANEEL. Com o objetivo de 
dar transparência e publicidade aos projetos realizados e colher subsídios 
para a elaboração de novos projetos, a Companhia informa que, em 31 de 
dezembro de 2021, registra um saldo na conta de P&D no valor de R$12.825 
(R$33.012 em 31 de dezembro de 2020), composto da seguinte forma:

31/12/2021 31/12/2020
Ativo projetos de P&D (nota explicativa nº 9) 30.120 17.364
Passivo projetos de P&D (nota explicativa nº 23) (42.945) (50.376)
Saldo na conta de P&D (12.825) (33.012)
n) Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH 
foi instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Trata-se de um 
percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utili-
zação de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. A ANEEL 
gerencia a arrecadação e a distribuição dos recursos entre os beneficiários. 
A CFURH é de 7% (sete por cento) sobre o valor da energia elétrica pro-
duzida, a ser paga aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios onde 
estão localizadas instalações destinadas à produção de energia elétrica - ou 
que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios - e a 
órgãos da administração direta da União. São destinados 65% dos recursos 
aos Municípios atingidos pelos reservatórios das UHEs, enquanto os Estados 
têm direito a outros 25%. A União fica com 10% do total. o) Taxa de Fiscali-
zação de Serviços de Energia Elétrica. A Taxa de Fiscalização de Serviços 
de Energia Elétrica foi criada, pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28 de novembro de 1997. Tem a 
finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia Elétrica co-
bertura das suas despesas administrativas e operacionais. A TFSEE equivale 
a 0,4% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou 
autorizado, inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na 
exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida 
desde 1º de janeiro de 1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga 
em doze cotas mensais. p) Provisão para custos ambientais: A Companhia 
registrou a valor presente os custos com programas ambientais, como de-
finido pela OCPC 05. Os registros foram realizados no ativo imobilizado e 
sua contrapartida foi registrada no passivo. Os programas tratam de medidas 
compensatórias decorrentes da implantação que faz do item de condicionante 
especifica da Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 Licença de operação 
e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO da UHE Jirau no Rio Madei-
ra para dar continuidade aos programas já aprovados anteriormente. A LI, 
LO e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO foram expedidas pelo 
IBAMA.  Os valores nominais dos gastos ambientais futuros da Companhia 
foram descontados a valor presente. Os custos dos programas foram projeta-
dos com base em contratos praticados e orçados. Com o início da operação 
comercial, os seguintes registros contábeis são efetuados: • Passivo - Baixa 
das parcelas pagas e atualização do saldo da provisão em contrapartida no 
resultado. • Ativo - Amortização dos saldos considerando o prazo da licença. 
q) Fornecedores: A rubrica registra valores a pagar, com base em faturas 
recebidas e medições de obra, ou por estimativa, na ausência de documen-
tação pertinente. r) Provisão: As provisões são feitas com base nas melhores 
estimativas da Companhia, quando há uma obrigação presente (legal ou pre-
sumida) resultante de um evento passado. As provisões ocorrem quando é 
provável a saída de recursos econômicos para saldar a obrigação e quando 
é possível estimar de forma confiável os valores envolvidos. As contingên-
cias são definidas com base em avaliação e qualificação dos riscos de perda 
e são provisionadas quando há risco provável. Essa avaliação é amparada 
pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assessores jurídi-
cos, considerando-se as jurisprudências, as decisões em instâncias iniciais 
e superiores, o histórico de eventuais acordos e decisões, bem como outros 
aspectos aplicáveis. s) Financiamentos: São reconhecidos pelo valor justo, 
líquido dos custos incorridos nas captações, e posteriormente mensurados 
pelo custo amortizado, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva. t) Ajus-
te a valor presente: Os ativos e passivos decorrentes de operações de longo 
prazo são ajustados a valor presente, com base em taxas de juros de merca-
do na data da transação. u) Receitas, custos e despesas: Os registros feitos 
pela Companhia no exercício foram apurados em conformidade com o regime 
contábil de competência dos exercícios. u.1) Receita de energia elétrica ACR 
e ACL: A Companhia reconhece a receita pelo valor justo da contraprestação 
a receber no momento em que a energia produzida, mediante a multiplicação 
da quantidade de energia vendida pelo preço contratado, conforme cláusulas 
contratuais. u.2) Receita - Transações no âmbito - CCEE: A Companhia reco-
nhece a receita pelo valor justo da contraprestação a receber no momento em 
que o excedente de energia produzido é comercializado no âmbito da CCEE. 
A contraprestação corresponde à multiplicação da quantidade de energia 
vendida para o sistema pelo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD. 
u.3) Custos e despesas: Os custos são compostos basicamente por: Encar-
go de Uso do Sistema de Transmissão - EUST, encargos de uso da rede 
elétrica, depreciação e amortização, resultados com transações na CCEE, 
Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH, 
compra de energia bilateral, custos com pessoal, custos com equipamen-
tos, “Generation Scaling Factor - GSF”, Taxa de Fiscalização dos Serviços 
de Energia Elétrica - TFSEE, serviços de terceiros, seguros e outros custos 
operacionais. As despesas são compostas principalmente por despesas com 
pessoal, administradores, serviços de terceiros, depreciação e amortização, 
aluguéis, manutenção e conservação de edifícios, contribuições, veículos e 
transportes, material e provisão para créditos de liquidação duvidosa, outros 
gastos administrativos, outras despesas operacionais e despesas financeiras. 
v) Instrumentos financeiros: v.1) Classificação - ativos e passivos financei-
ros: São reconhecidos através de três principais categorias de classificação 
para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes - VJORA e ao valor justo por meio 
do resultado - VJR. v.2) Redução ao valor recuperável - ativos financeiros e 
ativos contratuais: São contabilizados de acordo com o modelo prospectivo 
de “perdas esperadas”. O modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com exceção 
de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As pro-
visões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de 
crédito esperadas para a vida inteira dos ativos financeiros, ou seja, perdas 
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao 
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. w) Demonstração dos 
fluxos de caixa: Nas demonstrações dos fluxos de caixa, a Companhia clas-
sifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que eles 
representam custos para a obtenção de seus recursos financeiros. 
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos 1.257 216
Operações compromissadas 93.448 509.562
Total 94.705 509.778
As operações compromissadas são títulos de renda fixa, com remuneração 
em função da taxa CDI. Apresentou rentabilidade que varia entre 75% e 96% 
do CDI em 31 de dezembro de 2021 (75% a 110% do CDI em 31 de dezem-
bro de 2020). Os investimentos em operações compromissadas possuem li-
quidez imediata, são pós-fixados e remunerados por um percentual do CDI 
fixado no momento da contratação, sendo prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e sem risco de mudança significativa de valor.
As aplicações em CDB de liquidez diária apresentam são remuneradas em 
função da taxa CDI. As aplicações apresentam rentabilidade que varia entre 
96% e 108% em 31 de dezembro de 2021 (99% a 106% do CDI em 31 de 
dezembro de 2020). Por essa razão, foram consideradas como equivalentes 
de caixa nas demonstrações financeiras. As aplicações financeiras são man-
tidas com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e 
não para investimentos com outros propósitos. 6. CLIENTES: São registradas 
inicialmente pelo valor de venda e posteriormente deduzidas da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa. Conforme os CCEARs, o faturamento men-
sal é realizado com base no produto da energia contratada (em MWh) e pelo 
preço de venda contratado (preço atualizado anualmente, na data de aniver-
sário de cada distribuidora). O faturamento mensal é desdobrado em três ven-
cimentos, de igual valor, respeitando as seguintes datas: primeiro vencimento 
- dia 15 do mês seguinte ao mês de competência; segundo vencimento - dia 
25 do mês seguinte ao mês de competência; e terceiro vencimento - dia 5 do 
segundo mês seguinte ao mês de competência.

31/12/2021 31/12/2020
Venda de energia ACR - Distribuidoras 237.613 219.909
Venda de energia ACL 86.617 84.753
Partes relacionadas (nota explicativa nº 30.2) 86.617 84.753
Venda de energia na CCEE 1.981 1.981
Subtotal 326.211 306.643
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (11.371) (1.545)
Total 314.840 305.098
Composição por vencimento dos clientes:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer:

Até 30 dias 313.447 250.790
30 a 60 dias - 54.308

Subtotal 313.447 305.098
Vencidos:

Até 30 dias 1.393 -
Acima de 360 dias 11.371 1.545

Subtotal 12.764 1.545
Total 326.211 306.643
A seguir, a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 1545 1.543
Provisão 11.361 2
Reversão (1.535) -
Saldo final 11.371 1.545
6. ALMOXARIFADO

31/12/2021 31/12/2020
Materiais 49.364 47.938
São materiais de Equipamento de Proteção Individual - EPI, trapo, álcool, 
querosene, material de limpeza e peças menores como parafusos e porcas, 
bem como materiais a serem utilizados e/ou aplicados na produção de ener-
gia elétrica.
7. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS 17.842 76.339
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 7.702 13.877
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 
retida na fonte 4.364 3.982
Programa de Integração Social - PIS 3.854 16.956
ISS 2 -
Total 33.764 111.154
Não circulante
Contribuição para Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS 54.132 -
Programa de Integração Social - PIS 11.752 -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.625 6.487
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 
retida na fonte - 2.317
Total 72.509 8.804
Os saldos do PIS e da COFINS a compensar são compostos pela aquisição 
de serviços (principalmente construção civil), máquinas e equipamentos para 
o ativo imobilizado, compra de energia e pagamento das tarifas de transmis-
são (EUST). Com a usina em operação, houve um aumento do faturamento, 
e este crédito fiscal passou a ser compensado com o passivo do PIS e da 
COFINS, em conformidade com a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribui-
ções da Receita Federal do Brasil. O saldo do IRRF é composto pela retenção 
sobre aplicação financeira e sobre o faturamento da venda de energia e a 
CSLL retida na fonte sobre o faturamento da venda de energia para estatais. 
A seguir, a movimentação de tributos compensáveis ocorrida no exercício:

31/12/2020

Adição 
de crédi-
tos gera-

dos

Trans-
ferência 

curto 
prazo

Compen-
sações

Atuali-
zação 

a juros 
Selic 31/12/2021

Circulante
COFINS 76.339 25.874 (54.132) (30.239) - 17.842
IRRF 13.877 7.701 - (14.311) 435 7.702
CSLL retida 

na fonte 3.982 4.362 2.324 (6.452) 148 4.364
PIS 16.956 5.617 (11.752) (6.967) - 3.854
ISS - 2 - - - 2
Total 111.154 43.556 (63.560) (57.969) 583 33.764
Não 
circulante
COFINS - - 54.132 - - 54.132
PIS - - 11.752 - - 11.752
IRRF 6.487 - - - 138 6.625
CSLL retida 

na fonte 2.317 - (2.324) - 7 -
Total 8.804 - 63.560 - 145 72.509
8. DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros

Risco
Saldo em 

31/12/2020

Adi-
ções/ 
Provi-
sões

Valor 
apropria-
do ao re-
sultado

Saldo em 
31/12/2021

Repactuação “Generation Scaling 
Factor - GSF” - prêmio de risco 
hidrológico 96.182 - (20.504) 75.678

Operacional (nota explicativa nº 35) 1.870 6.323 (6.387) 1.806
Seguro garantia 801 132 (551) 382
Veículos 82 56 (41) 97
Responsabilidade civil geral (nota 

explicativa nº 35) 72 219 (171) 120
Outras despesas antecipadas 5 83 (86) 2
Subtotal 99.012 6.813 (27.740) 78.085
Circulante 22.789 22.690
Não circulante 76.223 55.395
Total 99.012 78.085
9. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

31/12/2021 31/12/2020
Projetos de P&D 30.120 17.364
Adiantamentos a fornecedores 8.622 1.593
Partes relacionadas (nota explicativa nº 30.3) 1.045 1.045
Antecipação de salários - férias 576 544
Outros 11.363 5.369
Total 51.726 25.915
10. DEPÓSITOS VINCULADOS

31/12/2021 31/12/2020
Letra Financeira do Tesouro - LFT 316.222 307.934
Os depósitos vinculados são mantidos para garantir o financiamento firmado 
com o BNDES e com os demais bancos repassadores (nota explicativa nº 16) 

e se referem à Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD. Os investimentos 
são aplicados em títulos públicos federais - Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT, com rentabilidade de 100,77% da taxa Selic diária em média em 31 de 
dezembro de 2021 (100,53% em 31 de dezembro de 2020).
11. TRIBUTOS DIFERIDOS
a) Composição dos tributos diferidos da Companhia
Natureza 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo fiscal (i) 6.211.054 5.610.103
Diferenças temporárias tributáveis (ii) (2.382.618) (2.037.823)
Diferenças temporárias dedutíveis (iii) 79.495 49.884
Total 3.907.931 3.622.164
Alíquota combinada do imposto de renda e da 
contribuição social 34% 34%
Total 1.328.697 1.231.536
(i) A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal 
até o exercício a findar em 31 de dezembro de 2040, com base na projeção 
de lucro tributável ao longo da operação da usina, sendo que até o exercício 
de 2024 não há expectativa de geração de lucro tributável. 
Abaixo é demonstrada a expectativa de realização do imposto de renda e da 
contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal registrado:

Base dos impostos diferidos
2024 21.767
2025 89.804
2026 165.447
2027 202.507
2028 251.183
2029 292.846
2030 342.119
2031 389.372
2032 450.044
2033 500.155
2034 553.057
2035 404.578
2036 436.985
2037 510.644
2038 502.199
2039 510.646
2040 587.701
Total 6.211.054
(ii) As diferenças temporárias tributáveis são compostas por: • Exclusão dos 
pagamentos referentes à provisão do passivo ambiental constituído contra 
o ativo imobilizado R$121.481, que serão adicionados à apuração confor-
me amortização desses custos (OCPC05). • Exclusão dos juros pagos e 
capitalizados ao ativo imobilizado, que serão adicionados conforme a de-
preciação de sua parcela no ativo no valor de R$463.849. • Depreciação 
acelerada utilizada nos anos de 2014 a 2016 e interrompida em 2017 no 
valor de R$1.403.768. • Ajustes líquidos referentes ao arrendamento mer-
cantil dos guindastes R$2.459 e direito de uso (aluguel escritório da ESBR 
no RJ) R$176, quando são excluídos os pagamentos do valor principal das 
parcelas e juros e adicionados os valores da depreciação. • Repactuação do 
risco hidrológico R$390.885. (iii) As diferenças temporárias dedutíveis são 
compostas por: R$11.371 de provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
R$48.792 de provisão para contingências, R$1.872 de provisão para bônus 
operacional, R$2.022 de provisão para bônus administrativos, R$7.026 provi-
são engenharia e R$8.412 demais provisões. 
b) Conciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais

31/12/2021 31/12/2020
Resultado antes dos tributos (291.116) (464.356)
Alíquota nominal 34% 34%
Tributos às alíquotas nominais 98.980 157.881
Diferenças permanentes (1.819) (2.759)
Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do exercício 97.161 155.122
Alíquota efetiva 33% 33%
12. DEPÓSITOS JUDICIAIS

31/12/2021 31/12/2020
Cíveis 1.866 2.331
Trabalhistas 1.010 769
Total 2.876 3.100
Os montantes relativos aos depósitos judiciais indicados acima referem-se a va-
lores vinculados a processos judiciais em curso, conforme nota explicativa nº 21.
13. IMOBILIZADO: Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados 
ao custo de aquisição ou construção.
a) Composição

Taxa 
média de 
deprecia-

ção  
(% a.a.)

31/12/2021 31/12/2020

Em serviço
Custo cor-

rigido

Deprecia-
ção acu-
mulada

Valor lí-
quido

Valor  
líquido

Geração
Reservatório - 
barragens - adutoras 3,51 4.542.646 (1.060.682) 3.481.964 3.638.416
Edificações - obras 
civis e benfeitorias 3,35 6.551.242 (1.485.845) 5.065.397 5.292.757
Máquinas e 
equipamentos 4,21 10.238.441 (2.344.846) 7.893.595 8.243.667
Sobressalentes 4,20 29.513 (2.847) 26.666 23.322
Móveis e utensílios 6,31 2.634 (1.088) 1.546 1.711
Veículos 14,20 13.744 (10.756) 2.988 4.744
Custos ambientais 3,3 671.641 (160.132) 511.509 534.106
Terrenos 4,00 4.737 (1.153) 3.584 3.774
Sistema de conexão
Máquinas e 
equipamentos 4,21 610.161 (140.852) 469.309 489.687
Edificações - obras 
civis e benfeitorias 3,35 3.937 (1.037) 2.900 3.050
Administração
Máquinas e 
equipamentos 4,21 8.928 (5.511) 3.417 3.359
Veículos 14,20 2.186 (1.074) 1.112 1.474
Edificações - obras 
civis e benfeitorias 3,35 114.334 (35.280) 79.054 82.797
Móveis e utensílios 6,31 2.537 (686) 1.851 1.890
Direito de uso - aluguel 
escritório da ESBR - RJ 25,00 1.082 (451) 631 631
Subtotal 22.797.763 (5.252.240) 17.545.523 18.325.385
Projetos de 
investimentos - 3.705 - 3.705 5.779
Almoxarifado - 12.525 - 12.525 4.491
Subtotal 16.230 - 16.230 10.270
Total 22.813.993 (5.252.240) 17.561.753 18.335.655
A Companhia utiliza as taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, limi-
tadas ao prazo de concessão.

b) Quadro de movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Reserva- 

tório -  
barragens -  

adutoras

Edificações 
- obras civis 

e benfei- 
torias

Máquinas 
e equipa-

mentos
Sobres-

salentes Veículos
Móveis e  

utensílios
Custos  

ambientais Terrenos

Arrendamento 
mercantil - loca-

ção de imóvel 
ESBR RJ

Imobilizado 
em curso Total

Saldo em 31/12/2020 3.638.416 5.378.604 8.736.713 23.322 6.218 3.601 534.106 3.774 631 10.270 18.335.655
Ingressos - 29 7.540 4.548 293 114 - - - 10.696 23.220
Transferências 566 36 4.134 - - - - - (4.736) -
Baixas - - - - (317) - - - - - (317)
Depreciação (157.018) (231.318) (382.066) (1.204) (2.094) (318) (22.597) (190) - - (796.805)
Saldo em 31/12/2021 3.481.964 5.147.351 8.366.321 26.666 4.100 3.397 511.509 3.584 631 16.230 17.561.753
c) Quadro de movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Reser- 
vatório -  

barragens -  
adutoras

Edificações 
- obras civis 

e benfei- 
torias

Máquinas 
e equipa-

mentos

Sobres-
salen-

tes Veículos
Móveis e 

utensílios
Custos  

ambientais Terrenos

Arrendamento 
mercantil - loca-

ção de imóvel 
ESBR RJ

Imobilizado 
em curso Total

Saldo em 31/12/2019 3.797.511 5.614.722 9.119.617 22.769 7.720 3.917 556.180 3.963 811 6.819 19.134.029
Ingressos 1.407 1.267 7.220 2.654 753 - 566 - - 3.451 17.318
Baixas - - - (1.053) (85) - (49) - - - (1.187)
Depreciação (160.502) (237.385) (390.124) (1.048) (2.170) (316) (22.591) (189) (180) - (814.505)
Saldo em 31/12/2020 3.638.416 5.378.604 8.736.713 23.322 6.218 3.601 534.106 3.774 631 10.270 18.335.655
d) Custos ambientais: Visando a atender ao disposto na orientação técnica 
OCPC 5, a Companhia realizou um levantamento detalhado quanto aos cus-
tos e prazos dos programas relacionados à fase de implantação (LI), bem 
como àqueles decorrentes da licença de operação - LO nº 1.097/2012 e a 
1ª Renovação da Licença de Operação - LO, para dar continuidade aos pro-
gramas exigidos anteriormente, que vigorarão até o final da concessão, isto 
é, durante toda a fase de operação. Também foram calculados os custos da 
fase de implantação referentes à finalização de serviços e desmobilização e 
ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. Dessa forma, a 
Companhia registrou a valor presente os custos supramencionados, em seu 
ativo imobilizado, tendo como contrapartida o registro no passivo, na rubrica 
provisão para custos ambientais (nota explicativa nº 20). Após esse registro 
inicial, os saldos do passivo são atualizados mensalmente, com base na taxa 
de desconto do referido estudo. Com o início da operação comercial, a atua-
lização monetária do passivo é registrada na rubrica de despesa financeira. 
e) Valor recuperável dos ativos de longo prazo: Ao fim de cada exercício, ou 
quando houver indicadores de provisão para perda na realização do imobili-
zado, a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e in-
tangíveis sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver 
tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado e o valor contábil 
dos bens tangíveis, bem como os intangíveis são reduzidos para refletir o 
valor recuperável estimado. Portanto, o montante recuperável é o maior valor 
entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Se houver a 
contabilização de perda por redução ao valor recuperável, ela é reconhecida 
imediatamente no resultado. A Companhia estimou o valor recuperável de 
seus ativos de longo prazo com base no valor presente do fluxo de caixa futu-
ro estimado, pautando-se nas tendências futuras do setor elétrico, tanto a par-
tir de fontes externas de informações como dados históricos, e também com 
base no resultado operacional e nas projeções da Companhia até o término 
da concessão com base no crescimento orgânico compatível com os dados 
históricos e perspectivas de crescimento da economia brasileira. A projeção 
do fluxo de caixa operacional contemplou as seguintes premissas: (a) todo o 
período remanescente da concessão; (b) balanço energético, efeitos do GSF 
e respectivo acordo além de percentuais projetados por todo o período de 
concessão; (c) montantes e preços de energia contratados no ACR e no ACL, 
(d) custos e despesas com pessoal, materiais, serviços de terceiros, encar-
gos setoriais, compra de energia, encargos de transmissão, tributos e outras 
despesas e projeção de provisões a realizar após a data-base do teste.  A re-
dução verificada do preço de liquidação das diferenças (PLD) no mercado de 

energia e a política de compra de energia para cobertura de lastro realizada 
em 2020 e 1º trimestre de 2021, foi benéfica para a Companhia, já que toda a 
sua geração está vendida conforme condições de contrato de financiamento. 
A exposição aos efeitos de PLD e GSF é um dos principais desafios enfren-
tados pela Companhia. A taxa de desconto utilizada para calcular o valor 
presente do fluxo de caixa operacional foi o custo médio ponderado de capital 
(“Weighted Average Cost of Capital - WACC”) da Companhia da data-base de 
realização do teste. O cálculo do WACC toma por base o custo do capital de 
terceiros (inclusive o impacto do benefício fiscal da dedutibilidade dessa des-
pesa financeira) e o custo do capital próprio, este último calculado com base 
nesta metodologia. A taxa de desconto foi calculada considerando parâme-
tros médios observados no mercado. O percentual obtido em 31 de dezembro 
de 2021 foi de 8,45% a.a. As premissas adotadas foram atualizadas com 
índices econômicos e de mercado já impactados pelos efeitos ocasionados 
pela pandemia mundial da COVID-19. Ao comparar o valor presente do fluxo 
de caixa operacional projetado ao valor líquido contábil do ativo imobilizado 
e intangível na data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia alcança 
o resultado no teste realizado, respeitando as premissas supramencionadas. 
Face ao resultado alcançado no teste realizado, a Administração da Compa-
nhia entendeu que não deveria ser registrada nenhuma provisão para perda 
de seus ativos não circulantes em 31 de dezembro de 2021. A Companhia 
continua monitorando as estimativas e os riscos associados na determinação 
do valor recuperável da UHE Jirau. Caso novas negociações, novos estudos 
ou novas informações se concretizem e requeiram modificações no plano de 
negócios da Companhia, elas serão atualizadas para refletir tais alterações. 
14. INTANGÍVEL

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortização Valor Valor

acumulada líquido líquido
Uso de bem público 117.151 (33.349) 83.802 87.670
Software 18.735 (14.460) 4.275 3.105
Projetos P&D 7.791 (7.635) 156 -
Repactuação do risco 
hidrológico (a) 395.000 (4.115) 390.885 1.402
Total 538.677 (59.559) 479.118 92.177
(a) A CCEE forneceu cálculo dos períodos de extensão de outorga para o grupo 
de UHEs que foram impactadas pela regulamentação das REN 930/21 e REN 
945/21. As REN 930/21 e REN 945/21 são resultado dos recursos apresenta-
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dos por Jirau e outros geradores que questionaram a regulamentação feita pela 
ANEEL por meio da REN 895/2021, duas questões específicas foram atendidas 
pela ANEEL e pelo Congresso Nacional: i) elegibilidade da garantia física asso-
ciada ao ACR entre 2012 e 2014, período anterior ao Acordo de Repactuação 
do Risco Hidrológico; e ii) impacto sofrido pelos estruturantes pela antecipação 
de sua própria garantia física - isonomia em relação às demais UHEs do MRE. 
A Companhia concordou por meio de registro em RCA e devidamente reconhe-
cido na ANEEL o direito ao ressarcimento nos dois pontos destacados, o que 
conduziu à expressivo aumento do período de extensão da ESBR. Para a ESBR 
foram calculados 754 dias de extensão de concessão (anteriormente 377 dias). 
Como a companhia protocolou, em 29 de setembro de 2021, pedido de reconsi-
deração requerendo a análise e correção dos cálculos apresentados pela CCEE 
para fins do período de extensão de concessão da UHE Jirau, o prazo estipula-
do ao pedido para a efetivação do direito da homologação da extensão da ou-
torga de 60 dias após a data de publicação da Resolução permanece suspenso 
até a conclusão do processo e, por esse motivo, o termo aditivo ao contrato de 
concessão ainda não foi assinado. A movimentação do intangível no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 se deu da seguinte forma:

UBP Software Projetos P&D GFOM Total
Saldo em 31/12/2020 87.670 3.105 1.402 - 92.177
Ingressos - 2.573 - 395.000 397.573
Amortização (3.868) (1.403) (1.246) (4.115) (10.632)
Saldo em 31/12/2021 83.802 4.275 156 390.885 479.118
A movimentação do intangível no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
se deu da seguinte forma:

UBP Software Projetos P&D Total
Saldo em 31/12/2019 91.538 3.828 2.961 98.327
Ingressos - 976 - 976
Amortização (3.868) (1.699) (1.559) (7.126)
Saldo em 31/12/2020 87.670 3.105 1.402 92.177
Taxas de amortização e prazo contratual: Os custos de UBP são amortizados 
pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de 
entrada em operação comercial da primeira UG, até 2045, correspondente 
ao final do prazo de concessão. Os custos correspondentes a software são 
amortizados pela taxa de 20% ao ano.
15. FORNECEDORES

31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Materiais e serviços 16.878 14.192
Transmissoras 2.442 2.065
Materiais e serviços não faturados 8.394 4.379
Total fornecedores circulantes 27.714 20.636
Não circulante
Retenções contratuais 4.801 4.436
Total fornecedores não circulantes 4.801 4.436
16. FINANCIAMENTOS

Moeda
Encargos 

anuais

Encerra-
mento do 
contrato 31/12/2021 31/12/2020

BNDES R$ TJLP + 2,25% Janeiro/2035 5.118.990 5.319.014
Caixa Econômica 
Federal R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.468.073 1.522.096
Banco do Brasil R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.468.539 1.521.606
Bradesco R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 1.057.051 1.095.602
Itaú BBI R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 990.979 1.027.119
Banco do Nordeste R$ TJLP + 2,65% Janeiro/2035 216.406 224.473
Subtotal 10.320.038 10.709.910
Custos de captação (71.846) (75.098)
Total 10.248.192 10.634.812
Circulante
Principal e encargos 365.931 538.525
(-) Custos de 
captação (2.713) (2.712)
Total circulante 363.218 535.813
Não circulante
Principal e encargos 9.954.107 10.171.385
(-) Custos de 
captação (69.133) (72.386)
Total não circulante 9.884.974 10.098.999
Total 10.248.192 10.634.812
16.1. Garantias (Fianças): Conforme Carta 197/2020 o BNDES informou que 
após a assinatura do aditivo do Contrato de Cessão de Fiduciária de Direitos, 
Administração de Contas e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), refletindo 
no item I da decisão descrita na Carta AE/DEENE1 nº 138 e, a ESBR pode-
rá exercer, a qualquer tempo e até que sejam atendidas as condições para a 
exoneração da fiança corporativa, a possibilidade de apresentação de fiança 
bancária, emitida com validade mínima de 24 meses, a fim de garantir 2/3 do 
saldo da Conta Reserva. A Garantia é composta por 100% da aplicação em 
conta reserva. Cabe destacar que esse valor está classificado como depósi-
tos vinculados, conforme nota explicativa nº 10. Os contratos de financiamento 
também preveem que, se a Companhia não vendesse sua energia destinada 
ao ACL, os acionistas da Companhia adquiririam essa energia na proporção de 
suas participações no capital da Companhia, a um determinado preço definido 
nos contratos de financiamento. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
possui o montante de R$316.222 (R$307.934 em 31 de dezembro de 2020), 
aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com rentabilidade de 100,77% da 
taxa Selic diária em média. 16.2. Principais informações dos financiamentos: • 
Possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das fianças dos 
acionistas, de até 100% das quantidades de energia discriminadas nos CCVEs. 
• A Conta Reserva do Serviço da Dívida - CRSD é equivalente a três prestações 
do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo. 
• A comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo 2 
exercícios consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos 
Intervenientes. Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garan-
tias, não pode ter ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia 
contratadas nos CCVEs. •  A Companhia obteve a suspensão temporária do 
pagamento integral do serviço da dívida ao BNDES e demais bancos repassa-
dores, pelo período de sete meses, em conformidade com o pacote de medidas 
emergenciais anunciado pelo Governo Federal. A carência das parcelas da dívi-
da (direta e indiretas) teve início em dezembro de 2021 ( R$103 milhões) e seu 
pagamento será retomado em julho de 2022 (R$618 milhões) . Será efetuada a 
capitalização do saldo devedor sem que tenha ocorrido alteração do prazo de 
amortização da dívida ou taxas de juros dos contratos. • A Companhia obteve 
a prorrogação do prazo para preenchimento integral em dinheiro depositado na 
CRSD até a comprovação do atingimento das condições necessárias para a 
exoneração das fianças dadas em garantia ao projeto. Para tal, a Companhia 
poderá apresentar e manter válidas as fianças bancárias, que somadas ao de-
pósito em dinheiro equivalente a, no mínimo, uma prestação do serviço da dívi-
da, totalizem o saldo mínimo da conta reserva. • Carta AE/DEENE1 nº 032/2021 
- BNDES aprovou a postergação do prazo de registro dos aditivos aos contratos 
acessórios aos Contratos de Financiamento para 04/10/2021. 16.3. Compro-
missos contratuais (“Covenants”): Conforme o Contrato de Financiamento direto 
com o BNDES e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por 
meio do sindicato de bancos, a Companhia deve manter um índice anual de 
capitalização (patrimônio líquido/ativo total) igual ou superior a 0,2 até 31 de 
dezembro de 2016 e igual ou superior a 0,25 a partir do exercício seguinte. Em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía um índice de capitalização em 
base anual de 0,44 (0,44 em 31 de dezembro de 2020). A obrigação da Compa-
nhia recompor o saldo da CRSD em seis prestações caso não atinja ao final do 
exercício o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de no mínimo 1,2, 
foi extinta. Entretanto, para que haja a desoneração das fianças dos Intervenien-
tes é mandatório o atingimento do referido índice por dois anos consecutivos 
sem que tenha ocorrido neste período qualquer redução das quantidades de 
energia contratadas nos CCVEs.  O ICSD é calculado pela equação “Earnin-
gs Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”/Serviço da 
Dívida (amortização de principal, mais pagamento de juros), com base nas in-
formações expressas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas 
registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual (meta 
1,2x). O índice apurado e verificado no exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 foi de 2,4x. No entanto, dentre as condições para exoneração das fianças 
dos Intervenientes, a comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida 
passou a ser de 1 exercício para no mínimo 2 exercícios consecutivos. Devido 
ao aditivo contratual que trata da concessão da suspensão temporária do paga-
mento do financiamento (Standstill), o atingimento do referido índice no exercí-
cio de 2020 não será considerado para fins de exoneração das fianças. No ano 
de 2021 com o segundo Standstill aprovado para ser iniciado em dezembro de 
2021 também desobrigou a Companhia de cumprir o ICSD para este ano, no en-
tanto a ESBR atingiu 1,28x. 16.4. Quadro de movimentação dos financiamentos: 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2020 535.813 10.098.999 10.634.812
Transferências 951.111 (951.111) -
Pagamentos (juros) (665.157) - (665.157)
Pagamentos (principal) (458.549) - (458.549)
Juros no resultado - 731.135 731.135
Comissões - 5.951 5.951
Saldo em 31/12/2021 363.218 9.884.974 10.248.192
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2019 446.741 10.035.991 10.482.732
Ingressos - 500 500
Transferências 683.738 (683.738) -
Pagamentos (juros) (378.441) - (378.441)
Pagamentos (principal) (216.225) - (216.225)
Juros no resultado - 742.721 742.721
Comissões - 3.525 3.525
Saldo em 31/12/2020 535.813 10.098.999 10.634.812
16.5. Quadro de cronograma de amortização dos financiamentos em 31 de 
dezembro de 2021 verificar
2022 531.176
2023 547.406
2024 584.578
2025-2035 9.046.749
Subtotal 10.709.909
Custos de captação (75.097)
Total 10.634.812
17. TRIBUTOS A PAGAR

31/12/2021 31/12/2020
COFINS 20.305 -
PIS 4.402 -
Encargos sociais 1.835 1.939
IRRF PF/PJ 803 963
ICMS 363 147
ISSQN 221 1.680
Total 27.929 4.729

18. CONTAS A PAGAR
31/12/2021 31/12/2020

Circulante
EUST usina (a) 96.765 86.092
Concessionárias e permissionárias (c) 71.520 161.334
Custos retardatários (OCPC 05) (b) 16.712 31.855
Compensação Financeira pela Utilização dos 

Recursos Hídricos - CFURH (d) 9.978 5.450
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia 
Elétrica - TFSEE (e) 1.032 956
Total 196.007 285.687
Não circulante
Custos retardatários OCPC 05 (b) 84.316 139.675
Total 84.316 139.675
(a) Refere-se ao valor do EUST da Usina de Jirau, com base no Contrato de 
Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das 
instalações de transmissão da rede básica. A Resolução nº 267/07 estabe-
leceu metodologia e diretrizes para que as usinas que participam de leilões 
de energia nova tenham um conjunto prefixado de tarifas que abranja os dez 
primeiros anos de operação comercial. (b) Custos retardatários conforme 
orientação técnica OCPC 05: trata-se de valores referentes à construção 
da Usina de Jirau que já foram contratados e que serão realizados e de-
sembolsados. Portanto, foram provisionados no passivo como contrapartida 
à contabilização no ativo imobilizado da Companhia. (c) Concessionárias e 
permissionárias: valor referente ao balanço de energia apurado mensalmen-
te pela CCEE. (d) A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos - CFURH destina-se à União, aos estados e municípios pelo uso da 
água e de terras produtivas necessárias à instalação de usinas de geração de 
energia. (e) A Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE 
destina-se ao custeio do funcionamento da ANEEL no exercício das suas 
atividades de fiscalização e regulação econômica. 19. UBP A PAGAR: Com 
o início da operação comercial da primeira unidade geradora, a Companhia 
está obrigada a ressarcir a União pelo UBP, no montante anual atualizado de 
R$1.253, reajustado anualmente no mês de agosto, pela variação do IPCA. O 
encargo pelo UBP será devido até o final do Contrato de Concessão da UHE 
Jirau, em setembro de 2045. A movimentação do saldo do UBP no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2020 15.384 130.607 145.991
Atualização - 19.793 19.793
Transferências 17.230 (17.230) -
Amortização de principal (15.846) - (15.846)
Saldo em 31/12/2021 16.768 133.170 149.938
A movimentação do saldo do UBP no exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2019 15.037 127.243 142.280
Atualização - 18.863 18.863
Transferências 15.499 (15.499) -
Amortização de principal (15.152) - (15.152)
Saldo em 31/12/2020 15.384 130.607 145.991
20. PROVISÃO PARA CUSTOS AMBIENTAIS: A fim de atender à orientação 
técnica OCPC 05, a Companhia registrou a valor presente os custos com 
programas ambientais. Os registros foram feitos no ativo imobilizado tendo 
como contrapartida o registro no passivo. Com o início da operação comer-
cial, além da baixa das parcelas pagas, é registrada no passivo a atualização 
da provisão para custos ambientais, com base na taxa utilizada para cálculo 
do valor presente utilizada para registro da provisão. A movimentação da pro-
visão para custos ambientais no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2020 44.195 483.265 527.460
Atualização - 19.686 19.686
Transferências 17.464 (17.464) -
Amortização de principal (26.796) - (26.796)
Saldo em 31/12/2021 34.863 485.487 520.350
A movimentação da provisão para custos ambientais no exercício findo em 31 
de dezembro de 2020 foi a seguinte:

Circulante Não circulante Total
Saldo em 31/12/2019 71.364 496.587 567.951
Atualização - 18.627 18.627
Transferências 31.949 (31.949) -
Amortização de principal (59.118) - (59.118)
Saldo em 31/12/2020 44.195 483.265 527.460
21. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante:

Trabalhistas 21.1.1 9.819 8.279
Total circulante 9.819 8.279
Não circulante:

Tributário - auto de infração 21.1.1.3 37.343 24.245
Cíveis 21.1.2 2.605 1.710

Total não circulante 39.948 25.955
Total 49.767 34.234
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021:

Tributária - ISSQN 
- auto de infração Trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31/12/2020 24.245 8.279 1.710 34.234
Constituições - 3.035 895 3.930
Reversões - (4.571) - (4.571)
Atualização monetária 13.098 3.076 - 16.174
Saldo em 31/12/2021 37.343 9.819 2.605 49.767
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o exercício findo 
em de 2019 a 31 de dezembro de 2020:

Tributária - ISSQN 
- auto de infração Trabalhistas Cíveis Total

Saldo em 31/12/2019 29.215 7.638 1.848 38.701
Constituições 24.245 5.317 1.999 31.561
Pagamentos - - (2.135) (2.135)
Reversões (29.215) (7.199) (2) (36.416)
Atualização monetária - 2.523 - 2.523
Saldo em 31/12/2020 24.245 8.279 1.710 34.234
21.1. Processos classificados como riscos prováveis: 21.1.1. Causas trabalhis-
tas: Atualmente, a Companhia possui 61 processos trabalhistas com classifica-
ção de perda provável, dentre as quais 11 delas foram ajuizadas por ex-empre-
gados da Companhia, enquanto as demais referem-se a demandas propostas 
por ex-empregados de empresas contratadas, nas quais é pleiteado o reconhe-
cimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da Companhia. Por haver 
provável desembolso futuro em tais processos, encontra-se provisionado, em 
31 de dezembro de 2021, o valor de R$9.819 (R$8.279 em 31 de dezembro 
de 2020). Os principais pedidos objeto das ações trabalhistas envolvem as se-
guintes matérias: horas extras, horas “in itinere”, adicional de periculosidade ou 
insalubridade, diferença salarial e danos morais e materiais. 21.1.2. Cíveis: O 
valor provisionado até 31 de dezembro de 2021, no total de R$2.605 é referente 
a: a) Processos cíveis de questões fundiárias (R$868). b) Ação de reparação 
de danos proposta por subcontratada de ex-contratada da Companhia, que 
progrediu do prognóstico possível para provável (R$237). c) Processo admi-
nistrativo instaurado em razão da lavratura do Auto de infração pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), sob a alegação de causar 
poluição decorrente de supressão de floresta na margem direita do Rio Madei-
ra, atividade devidamente autorizada pelo órgão ambiental, com imposição de 
penalidade de multa no valor de R$1.500 e que foi reavaliado com prognóstico 
provável em setembro de 2020, embora sendo cabível ainda a discussão em 
esfera judicial. 21.1.3. Tributários: Em 16 de junho de 2010, a ESBR ajuizou 
ação ordinária para discutir a possibilidade de dedução dos custos da obra da 
ESBR (mão de obra, materiais etc.) da base de cálculo do ISS devido pelos 
prestadores de serviço, do qual a ESBR era responsável pelo pagamento na 
condição de substituta tributária, de modo a obter a declaração do direito a 
deduzir da base de cálculo do ISS, relativamente aos fatos geradores ocorridos 
em 2009: (i) os valores na proporção estabelecida no artigo 10, § 2º, do Decreto 
nº 10.244/2005, com redação dada pelo Decreto nº 10.363/2006, ou seja, apli-
cando a dedução de 60% (sessenta por cento) do valor das faturas; ou (ii) todo 
e qualquer valor decorrente da aquisição de materiais utilizados na prestação 
de serviços de construção civil relativos à UHE Jirau, mesmo quando adquiri-
dos de terceiros, além das despesas com a contratação de subempreitadas já 
tributadas pelo imposto. Em 5 de agosto de 2016, após apresentação de pare-
cer técnico do Município, a ESBR requereu em petição o levantamento de 18% 
do montante depositado em juízo, uma vez que, pelas razões técnicas apresen-
tadas, estes seriam incontroversos. Foi, então, deferido o levantamento deste 
montante pelo juízo, que na mesma decisão, permitiu o levantamento de 15,3% 
pelo Município de Porto Velho e determinou a realização de perícia técnica 
para apuração do valor efetivamente devido a título de ISS. Em 22 de feverei-
ro de 2017 foram deferidos os pedidos da ESBR de substituição do depósito 
remanescente por seguro garantia e a dedução dos custos efetivamente com-
provados, de modo que se iniciou a produção de prova pericial para alcançar 
esse valor. O laudo está em elaboração, tendo o juízo determinado ao perito a 
apresentação do laudo em outubro de 2020, o que ainda não ocorreu. Em 1º 
de julho de 2021, foi publicado acórdão com a decisão do julgamento realizado 
em 1º de junho de 2021, no qual foi dado provimento ao recurso especial do 
Município de Porto Velho, no tocante a impossibilidade de substituição do de-
pósito por seguro garantia. Restando, portanto, esgotadas as possibilidades de 
recurso perante o STJ, os autos retornarão à vara de origem, quando então a 
ESBR será intimada a apresentar o depósito do valor em discussão. Diante de 
tal andamento, em 30 de setembro de 2021 a companhia realizou cálculos para 
atualização do principal (art. 282 da Lei Complementar 199/04) e a atualização 
de multa mora (Lei Complementar 703/17 identifica no art. 286-A), sendo o 
valor atualmente avaliado em R$37.343, devendo-se considerar, contudo, que 
o laudo pericial ditará a tônica da decisão quanto ao valor efetivo de liquidação.
21.2. Processos classificados como riscos possíveis

31/12/2021 31/12/2020
Cíveis e administrativas 471.699 518.625
Tributário 79.322 73.301
Trabalhista 4.898 13.015
Total 555.919 604.941
21.2.1. Cíveis e administrativos: Em 31 de dezembro de 2021, existem 240 
ações com risco de perda possível dentre as quais 131 são ações indeniza-
tórias, que tramitam perante juízos cíveis, propostas por supostos pescado-
res que alegam ter verificado, somente após a construção das barragens, 
redução da atividade artesanal de pesca nas áreas contíguas aos empre-
endimentos hidrelétricos instalados no rio Madeira. Na esfera administrativa, 
a Companhia recorre perante o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - 
ICMBio de Auto de Infração lavrado pelo chefe do Parque Nacional do Mapin-
guari, por suposto dano em floresta nativa no interior do parque, decorrente 
de modificações ocorridas na definição dos limites do referido parque, após 

o enchimento de seu reservatório. Atualmente, há antecipação de tutela de-
ferida com efeito suspensivo da multa envolvida e da sanção de embargo 
da área afetada, até a decisão de mérito administrativa. 21.2.2. Tributários: 
21.2.2.1. Créditos tributários: O principal processo tributário que tramita na 
esfera administrativa, na Receita Federal do Brasil, refere-se ao indeferimen-
to pelo Fisco do pedido de homologação de compensação de créditos tribu-
tários dos exercícios fiscais de 2011 a 2013, no valor de R$10.910. Após a 
apresentação de recurso da ESBR com toda a documentação comprobatória, 
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) julgou, em 17 de ou-
tubro de 2019, e deu provimento ao recurso da Companhia para reconhecer 
a regularidade da documentação apresentada e autorizar que o mérito do 
pedido de compensação seja analisado pela Receita Federal. O acórdão do 
CARF foi disponibilizado em 27 de novembro de 2019 e a Companhia vem 
tomando as providências para que o pedido de homologação de compensa-
ção seja analisado com urgência, contudo, não houve andamentos relevantes 
até 31 de dezembro de 2021. 21.2.2.2. Tributário ISSQN - auto de infração : 
Em 24 de abril de 2014, a Companhia recebeu o auto de infração nº 005211, 
intimando o recolhimento do crédito tributário de ISSQN, sob a fundamenta-
ção de uma suposta redução indevida de base de cálculo, no período de abril 
a dezembro de 2009, relativa aos contratos firmados com a BS Construtora, 
Embrace, Fundsolo, GL Transporte Terraplanagem e Construção, Setenge e 
W. Kucharski. A fiscalização lavrou o Auto de Infração sob o fundamento de 
que não foram apresentadas as notas fiscais emitidas pelos prestadores de 
serviços da construção civil, referentes aos materiais empregados na obra.
Em 23 de maio de 2014, a Companhia apresentou sua defesa administrativa, 
questionando a validade do Auto de Infração e o valor desproporcional e con-
fiscatório da multa aplicada. A pretensão da companhia foi desprovida pelo 
Conselho de Contribuintes do Município, na sessão de 10 de abril de 2018, por 
4 votos a 2 e após Recurso Especial, notificada, em 7 de maio de 2018, acerca 
da decisão irrecorrível do Presidente do Conselho de Recursos Fiscais do Mu-
nicípio de Porto Velho/RO, que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela 
Companhia. O município de Porto Velho deu início ao processo de execução 
fiscal após a lavratura da Certidão de Dívida Ativa - CDA. Após apresentação 
de seguro garantia equivalente à 130% da quantia objeto da execução fiscal, o 
poder judiciário deferiu pedido da Companhia e suspendeu a execução fiscal. 
Em 11 de março de 2020, houve sentença que julgou procedentes os Embar-
gos à Execução Fiscal apresentados pela Companhia, para desconstituir inte-
gralmente o suposto crédito tributário de ISS cobrado pelo Município de Porto 
Velho por meio da Execução Fiscal. Em 16 de junho de 2020 o município apre-
sentou apelação e a ESBR se manifestou mantendo a linha de defesa já ado-
tada. Em 8 de junho de 2021, foi publicada a inclusão do processo na sessão 
de julgamentos de 17/06/2021. Em 17 de junho de 2021, foi realizada sessão 
de julgamentos na qual negou-se provimento ao recurso de apelação do Muni-
cípio de Porto Velho. Tanto o Município de Porto Velho quanto Jirau opuseram 
Embargos de Declaração ao Acórdão, em 4 de outubro de 2021 o processo foi 
concluso para decisão e não houve andamentos relevantes até 31 de dezem-
bro de 2021. 21.2.3. Trabalhistas: A Companhia figura como ré em 19 reclama-
ções trabalhistas, classificadas com prognóstico de perda possível. 2 delas fo-
ram ajuizadas por ex-empregados da Companhia, enquanto as demais refe-
rem-se a demandas propostas por ex-empregados de empresas contratadas, 
nas quais é pleiteado o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsi-
diária da Companhia. 21.3. Processos classificados como risco remoto: 21.3.1. 
Excludente de responsabilidade: Após sagrar-se vencedora do Leilão 
nº 05/2008, a Companhia obrigou-se a viabilizar e a executar todas as obras 
civis visando à construção da UHE Jirau e à sua posterior operação. Para tanto, 
o Contrato de Concessão firmado pela Companhia estabeleceu um cronogra-
ma de prazos para a conclusão das obras civis e para o início da operação de 
cada uma das unidades geradoras da UHE Jirau. Ao longo da construção, no 
entanto, uma série de eventos de força maior inimputáveis à Companhia - dado 
que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de consequências incalculá-
veis à época da formulação da proposta tarifária e do planejamento da execu-
ção das obras e dos cronogramas iniciais - abalou o ritmo da construção da 
UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no contrato para início da 
geração de energia e consequente suprimento dos contratos firmados não pu-
dessem ser atendidas. No processo de excludente de responsabilidade, o sta-
tus não se alterou, ou seja, a Companhia teve seu pedido julgado procedente 
em primeira instância para reconhecer a excludente pelo período de 535 dias. 
A sentença, registre-se, está embasada em prova pericial produzida judicial-
mente por meio de ação cautelar de produção antecipada de provas. O Órgão 
Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu parcialmente 
os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Porto Velho e determi-
nou um cenário sem perdas ou ganhos para as partes. Isso porque, de acordo 
com a decisão proferida no incidente de suspensão de efeitos de sentença, é 
obstado a aplicação de penalidades regulatórias à Companhia, ao passo que 
não se reconhece o direito de recebimento dos valores a que faz jus por força 
do reconhecimento da sua excludente de responsabilidade pelo período de 535 
dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro 
grau, mas tal recurso - distribuído para a 6ª Turma do TRF1 - aguarda manifes-
tação do relator para ser incluído na pauta de julgamento. Até o momento tra-
balha-se sem expectativa de julgamento da apelação. 21.3.2. ICMS: O principal 
processo refere-se a benefício fiscal detido pela Companhia sobre o ICMS inci-
dente sobre os equipamentos nacionais e importados destinados à composição 
do ativo fixo da Companhia. Uma sucessão de alterações na estrutura do mar-
co legal, que amparava o referido benefício de isenção, modificou o posiciona-
mento da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, quanto ao deferi-
mento dos pedidos de isenção efetuados pela Companhia.Diante deste cenário 
e devido à incerteza promovida pela inconsistência dos atos normativos aplicá-
veis, a Companhia optou pelo questionamento judicial das alterações acima 
referidas. A respeito do tema em questão, existem os seguintes litígios: (i) Ação 
Declaratória - ajuizada em 27 de setembro de 2012, visando obter confirmação 
da aplicação do benefício de isenção de ICMS, prevista no item 74 da tabela 1, 
do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. A decisão de primeira instância concedida 
em seu âmbito não foi favorável à Companhia, uma vez que alega a ilegalidade 
do benefício por ausência de Convênio CONFAZ. Os outros argumentos aduzi-
dos na referida ação não foram apreciados. Em agosto de 2014, a Companhia 
apresentou seu recurso de apelação, recebido no duplo efeito, que suspendeu 
os efeitos da decisão desfavorável em primeira instância. Em 24 de outubro de 
2016, a 2ª Câmara do TJRO reconheceu que a competência para declarar 
eventual inconstitucionalidade do decreto que instituiu o benefício fiscal é exclu-
siva do plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia e remeteu os autos da 
apelação para o Pleno do TJRO, sem andamento adicional até o momento. (ii) 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (1ª ADI) - ajuizada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Rondônia - FIERO, em 16 de outubro de 2012, com 
pedido de liminar, visando a anulação do Decreto nº 15.858/11 e a imediata 
restauração do benefício de isenção outrora previsto no item 74 da tabela 1, do 
Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. Após o processo judicial, em 11 de dezembro 
de 2014, foi reconhecida a procedência integral da ação e a consequente in-
constitucionalidade do normativo em questão, restaurando-se, completamente, 
o benefício de isenção de diferencial de alíquota de ICMS contemplado no item 
74 da Tabela I, Anexo 1 do RICMS/RO. (iii) Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (2ª ADI) - ajuizada pelo Ministério Público com pedido liminar, com o fito de 
ver declarado inconstitucional o artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.663/03. A 
ADI revitaliza a questão da ausência de convênio, mote principal utilizado na 
sentença de primeira instância desfavorável à Companhia na Ação Declarató-
ria, e, portanto, levanta a discussão a respeito da necessidade de convênio 
para se evitar “guerra fiscal”. Em 2 de setembro de 2019, o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de Rondônia julgou prejudicado o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade, uma vez que o Decreto nº 10.663/03 foi revogado por 
decreto posterior que entrou em vigor em 1º de agosto de 2019 (Decreto 
nº 22.721/2018. Após o julgamento da 2ª ADI o MPE/RO opôs embargos de 
declaração. O julgamento em questão ocorreu, estes foram apreciados, sendo 
mantida a posição favorável consolidada no julgamento de setembro de 2019. 
Entretanto, como a questão acerca da constitucionalidade não foi exaurida nos 
autos da ação direta de inconstitucionalidade, tem-se que o debate acerca da 
aplicação ou não do benefício às operações já ocorridas (até a data de 31 de 
julho de 2019) subsistirá nas ações que ainda tramitam na origem, bem como 
na via administrativa. (iv) Ações Anulatórias e Ação inibitória - Centenas de 
Certidões de Dívidas Ativas - CDAS foram protestadas pelo fisco de Rondônia, 
bem como ajuizadas execuções fiscais. A Companhia ajuizou 5 ações anulató-
rias de protesto e uma ação inibitória. Em todas as 6 ações as 1ª e 2ª Varas de 
Fazenda Públicas da Comarca de Porto Velho deferiram os pedidos liminares 
para determinar o cancelamento dos protestos e impedir todo e qualquer ato 
constritivo até o julgamento definitivo da 2ª ADI. Não obstante, considerando o 
não exaurimento definitivo da questão, que restou aos tribunais fracionários a 
decisão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalida-
de do benefício fiscal (até quando deve ser considerado os efeitos do Decreto 
nº 10.633/03), a Companhia está trabalhando para manter a suspensão dos 
atos constritivos até a definição do período de vigência do Decreto nº 10.633/03. 
Há boa expectativa de êxito junto aos tribunais fracionários deste pleito. 22. 
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL – AFAC verificar: 
Em reuniões do Conselho de Administração, são aprovados os cronogramas 
de aportes dos recursos. Esses recursos são transferidos pelos acionistas da 
Companhia, na forma de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - 
AFAC, e no ano de 2021 não houve aporte. A movimentação do saldo dos 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC no exercício findo em 
31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:

Engie Mizha CHESF Eletrosul Total
Saldo em 31/12/2019 132.400 66.200 66.200 72.200 337.000
Constituições 12.000 6.000 6.000 - 24.000
Integralização de capital (144.400) (72.200) (72.200) (72.200) (361.000)
Saldo em 31/12/2020 - - - - -
23. OUTROS PASSIVOS

31/12/2021 31/12/2020
Circulante:

Projetos (a) 42.945 50.376
FNDCT (a) 920 882
Desenvolvimento Energético (k) 769 -
MME (a) 460 441
Arrendamento mercantil - Veículos (c) 424 906
Arrendamento mercantil - Guindastes (b) 52 1.479
Arrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel 

escritório da ESBR - RJ (e) 26 272
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d) - 302

Total 45.596 54.658
Não circulante:

Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A II (f) 4.698 5.049
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. I (g) 1.647 1.825
Arrendamento mercantil - Direito de uso - aluguel 

escritório da ESBR - RJ (e) 381 381
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. II (j) 377 406
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto 
Biomarcadores (h) 156 1.091
Arrendamento mercantil - Guindastes (b) 27 27
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A I (i) (312) 312
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d) - 302

Total 6.974 9.393
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(a) Referem-se ao investimento em projetos com intuito de estimular o desen-
volvimento e inovações tecnológicas relevantes para o Setor Elétrico Brasilei-
ro, bem como o repasse ao P&D para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - FNDCT e para o Ministério de Minas e Energia 
- MME. (b) Valor referente a arrendamento mercantil financeiro de dois guin-
dastes móveis que são utilizados na Usina. (c) Referente a arrendamento 
mercantil financeiro dos carros utilizados pela diretoria e gestores nas ativi-
dades da Companhia. (d) Referente a seguro garantia judicial para execução 
fiscal, com valores a pagar em cinco parcelas anuais de R$302. Vigência da 
apólice de seguro garantia: 25 de setembro de 2018 a 25 de setembro de 
2023. (e) Referente ao passivo de arrendamento do direito de uso da sala de 
escritório da Companhia, localizada no RJ, que é alugada e foi contabilizada 
em 2019 de acordo com o IFRS 16 - CPC06 (R2). (f) Referente ao Projeto 
E.M.M.A. II (Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas). (g) Referen-
te ao Projeto R.O.S.A. I (Robô para Operações em “Stoplogs” Alagados). (h) 
Referente ao Projeto Biomarcador (Biomarcadores de toxicidade do mercúrio 
aplicados ao setor hidrelétrico na região Amazônica). (i) Referente ao Projeto 
E.M.M.A. I (Metodologia para Revestimento Robótico de Turbinas). (j) Refe-
rente ao Projeto R.O.S.A. II (LOTE PIONEIRO: Instrumentação de Vigas Pes-
cadoras para Monitoramento de Pesca de “Stoplog”). (k) Referente a repasse 
para conta CDE nos termos da lei 14.120/2021 que alterou a lei 9.991/2000. 
24. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 24.1. Capital social: A Companhia está autoriza-
da a aumentar o seu capital social até o limite de R$12.000.000 por delibe-
ração do Conselho de Administração, independentemente de reforma esta-
tutária. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registra um capital social 
subscrito e integralizado de R$11.673.710, dividido em 11.673.710.000 de 
ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal (R$11.673.710, em 
31 de dezembro de 2020).
24.2. A Companhia possui a seguinte composição acionária:

Participação (%)
Engie Brasil Participações Ltda. 40,0
Mizha Energia Participações S.A. 20,0
CGT Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 20,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) 20,0
Total 100,0
24.3. Compromissos de acionistas: Conforme as obrigações estabelecidas 
na cláusula quinta do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas 
comprometem-se, na proporção das respectivas participações percentuais, a 
subscrever e integralizar capital, de acordo com o que dispuser o Cronograma 
de Aporte de Recursos. Caso qualquer acionista deixe de integralizar o capital 
na Companhia por ele subscrito, os demais acionistas, após cinco dias úteis 
sem que tenha sido sanada a inadimplência, terão o direito de, na proporção 
de sua participação no capital social (excluída a participação do acionista 
inadimplente): (i) integralizar tal parcela do capital social; (ii) adquirir as ações 
já integralizadas; e/ou (iii) adquirir as ações ainda não integralizadas. Os acio-
nistas da Companhia obrigam-se a não alienar as ações de sua propriedade, 
salvo com a anuência dos demais acionistas.
25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA: Com o início da entrega dos montan-
tes de energia dos Contratos de Comercialização de Energia Elerica no Am-
biente Regulado - CCEARs, a Companhia passou a auferir receita operacional. 
Além da receita obtida pela entrega dos CCEARs, a Companhia obteve receita 
oriunda da entrega dos contratos de compra e venda de energi com partes 
relacionadas (nota explicativa nº 30.2) e da liquidação das sobras de energia 
na CCEE. Dessa forma, em atendimento ao pronunciamento técnico CPC 47 
Receita de contrato de cliente, a Companhia apresenta a conciliação entre a 
receita operacional bruta e a receita líquida de venda, conforme segue:

31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional bruta 3.096.803 2.977.255
Suprimento de energia elétrica ACR - distribuidoras 1.986.608 1.899.072
Suprimento de energia elétrica ACL - partes 
relacionadas 1.107.437 1.062.462
Transações no âmbito - CCEE 2.758 15.721
Deduções da receita operacional bruta (313.297) (301.210)
COFINS (235.362) (226.279)
PIS (51.098) (49.126)
Investimentos P&D (26.837) (25.805)
Receita operacional líquida 2.783.506 2.676.045
26. CUSTO DA ENERGIA VENDIDA

31/12/2021 31/12/2020
Custo de energia vendida:

Encargos de uso da rede elétrica 1.002.295 927.959
Depreciação e amortização 799.058 812.766
Resultado com transações na CCEE 327.127 283.916
Repactuação Risco Hidrológico (GFOM) (395.000) -
Compra de energia bilateral 216.870 53.776
Compensação Financeira pela Utilização de 

Recursos Hídricos - CFURH 87.474 84.093
Custos com pessoal 34.605 34.830
Equipamentos 30.578 23.478
“Generation Scaling Factor - GSF” 20.504 20.504
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia 
Elétrica -TFSEE 12.381 11.471
Serviços de terceiros 8.975 6.979
Seguros 6.375 6.881
Outros custos 21.469 15.050

2.172.711 2.281.703
27. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

31/12/2021 31/12/2020
Pessoal 21.668 20.106
Administradores (nota explicativa nº 31) 7.739 11.786
Serviço de terceiros 28.844 22.780
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 11.362 -
Depreciação e amortização 6.261 6.667
Aluguéis 2.915 3.162
Manutenção e conservação de edifícios 2.914 2.367
Contribuições 2.233 2.281
Veículos e transportes 107 1.915
Material 2.244 2.003
Outros 6.342 4.446
Total 92.629 77.513
Classificados como:

Pessoal 21.668 20.106
Administradores 7.739 11.786
Gastos administrativos 63.222 45.621

Total 92.629 77.513
28. RESULTADO FINANCEIRO 

31/12/2021 31/12/2020
Receita financeira:

Renda da aplicação financeira 23.524 9.809
Atualização Selic 539 967
Atualização monetária 10.716 4.626
Desconto financeiro 354 48
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (1.633) (718)

Total 33.500 14.732
Despesa financeira:

Encargos sobre dívida (731.135) (742.721)
Atualização financeira custos ambientais (AVP) (19.686) (18.627)
Atualização UBP (19.793) (18.863)
Variação cambial (13) (7.328)
Juros (936) (759)
Comissões (4.978) (6.571)
Outras despesas financeiras (59.152) (2.772)

Total (835.693) (797.641)
Resultado financeiro (802.193) (782.909)
29. COMPOSIÇÃO DE OUTRAS RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS

31/12/2021 31/12/2020
Reversão de Provisão para Contingência Tributária - 

ISSQN - auto de infração (nota explicativa nº 21) (13.098) 4.970
Contingências (2.434) (3.514)
Outras receitas 8.443 268
Total (7.089) 1.724
30. PARTES RELACIONADAS: 30.1 Grupo Engie: 30.1.1. Tractebel En-
gineering: Em 30 de junho de 2020 a Companhia firmou um contrato, 
com a Tractebel Engineering, no valor total de R$282, cujo objeto é pres-
tação de serviços na revisão do Plano de Ação de Emergência (PAE) na 
UHE Jirau. Em 31 de dezembro de 2021, o valor remanescente do con-
trato com a Tractebel Engineering é de R$141. 30.2. Clientes e receita 
de energia elétrica - ACL: A Companhia firmou contratos de venda de 
energia, atualizados anualmente pelo IPCA, com os acionistas da Com-
panhia e com empresas do mesmo grupo econômico.

Clientes de energia elétrica - partes relacionadas
31/12/2021 31/12/2020

Geramamoré Participações e Comercializadora de 
Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie) 48.671 48.199

CGT Eletrosul - Companhia de Geração 
Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil 17.591 20.202

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - 
CHESF 17.441 15.059
Engie Brasil Energia S.A. 1.253 1.293
Total 84.956 84.753
Receita de venda de energia elétrica com partes relacionadas

31/12/2021 31/12/2020
Geramamoré Participações e Comercializadora de 

Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie) 653.057 627.496
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 218.019 209.165
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil 218.019 209.165
Engie Brasil Energia S.A. 17.342 16.636
Total 1.106.436 1.062.462
30.3. Outras receitas- partes relacionadas

31/12/2021 31/12/2020
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 1.045 1.045
Engie Brasil Energia S.A. - -

1.045 1.045
30.4. EUST a pagar e custo com encargos de uso da rede elétrica com partes 
relacionadas: EUST - Encargo do Uso do Sistema de Transmissão a pagar 
com partes relacionadas

31/12/2021 31/12/2020
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 9.540 10.573
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil 2.397 2.678
Total 11.937 13.251
Os valores referem-se ao EUST da Usina com base no Contrato de Uso do Sis-
tema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das instalações de 
transmissão da rede básica e são contabilizados no contas a pagar (nota expli-
cativa nº 18). Estes encargos em 31 de dezembro de 2021 tinham como saldo 
devedor total de R$71.520 (R$161.334 em 31 de dezembro de 2020). Deste 
montante, R$9.540 (R$10.573 em 31 de dezembro de 2020) refere-se à CHESF 
e R$2.397 (R$2.678 em 31 de dezembro de 2020) é referente à CGT Eletrosul.
Custo com encargos de uso da rede elétrica com partes relacionadas

31/12/2021 31/12/2020
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF 116.500 117.856
CGT Eletrosul - Companhia de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil 28.934 34.597
Total 145.434 152.453
Os custos referentes aos encargos pagos às transmissoras pelo uso do sistema 
de transmissão (EUST) são contabilizados no custo (nota explicativa nº 26). Es-
tes encargos totalizam, em 31 de dezembro de 2021, R$1.002.295 (R$927.959 
em 31 de dezembro de 2020). Deste montante, em 31 de dezembro de 2021, 
R$116.500 (R$117.856 em 31 de dezembro de 2020) refere-se à CHESF e 
R$28.934 (R$34.597 em 31 de dezembro de 2020) é referente à CGT Eletrosul.
31. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
Resultado 31/12/2021 31/12/2020
Remuneração 5.264 8.273
Encargos 1.820 2.477
Benefícios 655 1.036
Total 7.739 11.786
32. PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Um plano de contribuição de-
finida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga 
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não 
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As 
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida 
são reconhecidas como despesas de benefícios a administradores e empre-
gados no resultado, nos períodos em que os serviços são prestados pelos 
administradores e empregados.

31/12/2021 31/12/2020
Resultado:

Previdência privada empregados 858 1.083
Previdência privada administradores 167 249

Total 1.025 1.332
33. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 33.1. Gestão do risco de capital: A 
Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas 
atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as 
partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimiza-
ção do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia 
permanece inalterada desde 2013. Ao administrar seu capital, o objetivo da 
Companhia é assegurar as operações, iniciadas em setembro de 2013 (con-
forme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está totalmente 
operacional, com 50 unidades geradoras em operação na UHE Jirau), para 
oferecer retorno aos acionistas, além de manter uma estrutura de capital ade-
quada para minimizar os custos associados. A Companhia não está sujeita a 
nenhum requerimento externo sobre o capital, exceto pelo índice de capitali-
zação descrito na nota explicativa nº 16. A Diretoria Financeira da Companhia 
revisa trimestralmente sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, 
considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital.  
Índice de endividamento: A estrutura de capital da Companhia consiste em 
passivos financeiros com instituições financeiras (nota explicativa nº 16), sal-
dos de caixa e equivalentes de caixa, depósitos vinculados (notas explicativas 
nº 4 e nº 10) e patrimônio líquido (nota explicativa nº 24).
Composição 31/12/2021 31/12/2020
Total dos empréstimos e financiamentos (*) 10.320.037 10.709.910
(-) Depósitos vinculados (**) (316.222) (307.934)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (94.705) (509.778)
Dívida líquida 9.909.110 9.892.198
Total do patrimônio líquido 9.020.608 9.207.065
Índice de endividamento líquido 1,10 1,07
(*) Conforme detalhado na nota explicativa nº 16.
(**) Valor aplicado em título público federal, conforme cláusula sexta, parágra-
fo segundo, do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Aven-
ças (BNDES) (ver nota explicativa nº 10).

33.2. Categoria do instrumento financeiro
Ativos financeiros Mensuração 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio 

do resultado 94.705 509.778
Depósitos vinculados (**) Valor justo por meio 

do resultado 316.222 307.934
Clientes Custo amortizado 326.201 305.098
Total dos ativos financeiros 737.128 1.122.810

Passivos financeiros Mensuração 31/12/2021 31/12/2020
Outros passivos financeiros:

Fornecedores Custo amortizado 32.515 25.014
Contas a pagar Custo amortizado 280.323 425.362
Financiamentos Custo amortizado 10.248.192 10.634.812
UBP (***) Custo amortizado 149.938 145.991

Total dos passivos financeiros 10.710.968 11.231.179
(***) Conforme detalhado na nota explicativa nº 19.
33.3. Objetivos com os riscos financeiros: Os valores estimados de realização de 
ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de in-
formações disponíveis no mercado e de metodologias apropriadas de avaliação. 
Entretanto, considerando o julgamento da Administração, foi requerida a interpre-
tação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização 
mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, ne-
cessariamente, os montantes que poderiam ser realizados no mercado de troca 
corrente. O uso de metodologias de mercado pode produzir efeitos diferentes nos 
valores de realização estimados. As condições financeiras e os resultados das 
futuras operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fa-
tores de risco descritos a seguir.  33.4. Risco de taxa de juros e índices flutuantes: 
Este risco está relacionado à possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas 
por conta de flutuação de taxas de juros aplicadas aos seus passivos ou ativos. A 
Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes relacionadas às variações da 
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (para os contratos de financiamentos), ao 
IPCA (pelo ressarcimento à União pelo UBP), ao CDI (para as aplicações finan-
ceiras). Análise de sensibilidade: Em decorrência do histórico de volatilidade das 
taxas de juros e dos índices de preços, a Companhia preparou uma análise de 
sensibilidade sobre seus ativos e passivos financeiros, demonstrando os eventuais 
impactos sobre o seu resultado, com base em premissas consideradas prováveis. 
As variações consideradas para o cálculo do impacto em 31de dezembro de 2021 
foram das seguintes taxas: TJLP, DI e IPCA.
(i) Variação na taxa de juros de longo prazo (TJLP)

Operação Exposição Risco

Impacto 
(cenário 

provável)

Impacto 
cenário 

A

Impacto 
cenário 

B

Financiamentos 10.320.037
Aumento da 

TJLP 12.663 37.014 61.365
Referência para 

financiamentos TJLP 4T’21 TJLP 1T’22 25 bps 50 bps
TJLP 5,32% 6,08% 6,33% 6,58%
Demonstra o saldo total da dívida com o BNDES em 31 de dezembro de 
2021, considerando a TJLP de 5,32% a.a. Para o ano de 2021 consideramos 
uma expectativa de 6,08% a.a., conforme taxa informada pelo BNDES com 
vigência para o quarto trimestre de 2021. Em relação aos financiamentos, os 
cenários A e B consideram um aumento da TJLP de 0,25% e 0,50%, respec-
tivamente, com base na taxa em vigor a partir de janeiro de 2022. 
(ii) Variação no DI

Operação Exposição Risco

Impacto 
(cenário 

provável)

Impacto 
cenário 

A

Impacto 
cenário 

B
Ativos financeiros 
(Aplicações em CDB e 
operação compromissada 
e depósitos vinculados) 409.670

Baixa da 
taxa CDI 1.966 (5.297) (9.534)

Referência para ativos 
financeiros

Taxa de 
31/12/2021

Cenário 
provável 325 bps 100 bps

CDI 9,25% 11,25% 8,0% 7,0%
Demonstra o saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021, 
considerando o acompanhamento da taxa Selic atualmente em 9,25% a.a., e 
cuja meta para 2022 é de 11,25% a.a. de acordo com consulta Relatório Fo-
cus. Em relação às aplicações financeiras, sobre a meta projetada para 2022, 
os cenários A e B consideram uma redução de forma estimada internamente 
no DI de 3,25% e 1,00%. (iv) Variação no IPCA

Operação Exposição Risco

Impacto 
(cenário 

provável)

Impacto 
cenário 

A

Impacto 
cenário 

B

UBP a pagar 149.938
Aumento do 

IPCA (7.557) (8.307) (9.056)
Referência para 

UBP a pagar
Taxa de 

31/12/2021
Cenário 
provável 100 bps 200 bps

IPCA 10,06% 5,02% 4,52% 4,02%
Demonstra o saldo do UBP em 31 de dezembro de 2021, considerando a taxa 
estimada do IPCA de 10,06% para o período, de acordo com o relatório Focus de 
31 de dezembro de 2021, e cuja meta para 2022 é de 5,02% a.a. de acordo com o 
mesmo relatório. Em relação ao UBP a pagar, os cenários A e B consideram uma 
redução do IPCA de 10% e 20% sobre a meta para 2022 respectivamente. 33.5. 
Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez da Companhia é de res-
ponsabilidade da Diretoria Financeira, que controla as necessidades de captação 
e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, pelo monitoramento perma-
nente dos fluxos de caixa previstos e reais. No intuito de assegurar a capacidade 
dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a Companhia 
utiliza a política de caixa mínimo, revisado anualmente com base nas projeções 
de caixa e monitorado mensalmente por essa Diretoria. A gestão de aplicações 
financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com 
vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez e fazer frente aos 
desembolsos. 33.5.1. Tabelas do risco de liquidez e juros: As tabelas a seguir 
mostram, em detalhes, o prazo de vencimento contratual restante dos ativos e 
passivos financeiros não derivativos da Companhia, bem como os prazos de 
amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de 
caixa não descontados dos passivos financeiros, com base na data mais próxima 
em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem 
os fluxos de caixa dos juros e do principal. O vencimento contratual baseia-se na 
data mais recente em que a Companhia deve quitar as respectivas obrigações.

Taxa de juros efetiva 
média ponderada - %

Menos de um 
mês

De um a três 
meses

De três meses 
a um ano

De um a cinco 
anos

Mais de cinco 
anos Total

31 de dezembro de 2021
Financiamentos TJLP + 2,65% - - 795.589 5.646.880 9.899.724 16.342.193
Fornecedores 27.714 - - 4.801 - 32.515
UBP a pagar IPCA 1.397 4.191 12.573 67.056 64.721 149.938
Provisão para custos ambientais 2.906 5.811 26.151 101.143 384.339 520.350
Total dos passivos 32.017 10.002 834.313 5.819.880 10.348.784 17.044.996
31 de dezembro de 2020
Financiamentos TJLP + 2,65% 101.390 304.156 912.518 5.055.391 9.955.189 16.328.644
Fornecedores 20.578 - - 4.436 - 25.014
UBP a pagar IPCA 811 2.433 7.300 60.019 75.428 145.991
Provisão para custos ambientais 3.683 7.366 33.146 100.680 382.585 527.460
Total dos passivos 126.462 313.955 952.964 5.220.526 10.413.202 17.027.069
34. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Com-
panhia realizou as seguintes atividades que não envolveram caixa e, portan-
to, foram excluídas da demonstração dos fluxos de caixa: 

31/12/2021 31/12/2020
Tributos compensados (a) 57.969 193.284
(a) Referem-se a tributos compensados no exercício (nota explicativa nº 7).
35. SEGUROS: A Companhia promove a contratação de todos os seguros ne-
cessários para atender à legislação, às obrigações contratuais do financiamento 
obtido com o BNDES e às obrigações de concessão, transferindo para as segu-
radoras os riscos relacionados a operação da usina, a saber: a) Responsabilida-
de civil geral: Este seguro cobre os danos provocados a terceiros, de responsabi-
lidade civil geral e visa indenizar o segurado por quaisquer quantias que ele seja 
responsável por pagar, legalmente, em relação a morte, dano corporal, interfe-
rência, transgressão ou incômodo que ocorram durante o período de vigência e 
decorram de ou sejam relativos ao negócio. A vigência deste seguro que cobre 
os riscos foi renovada de 20 de março de 2021 até 20 de março de 2022. b) Ope-
racional: Riscos operacionais (renovação de apólice): Este seguro cobre danos 
materiais decorrentes de sinistros cobertos pela apólice. Os valores em risco e os 
respectivos limites máximos de indenização foram contratados conforme segue:

Tipo de cobertura Valor em risco
Limite máximo de 

indenização
Vigência da  
cobertura

Riscos operacionais 10.372.586 1.000.000
20/03/2020 a 
20/03/2022

36. COMPROMISSOS: 36.1. Compromissos advindos do Contrato de Concessão: 

A Companhia assumiu alguns compromissos por meio do Contrato de Concessão, 
entre os quais se destacam: • A aplicação, anualmente, um percentual de 1% de sua 
receita operacional líquida - ROL, apurada de acordo com o disposto no  Manual do 
Controle Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE), em projetos de Pesquisa e Desen-
volvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos 
estabelecidos pela ANEEL, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, 
conforme alterada. • A garantia firmada oriunda do Edital de Leilão - ANEEL 02/2011 
(Leilão A-3, de agosto de 2011), que foi totalmente liberada em fevereiro de 2017, 
pela SCG/ANEEL, nos termos descritos no item 13.4 do edital de Leilão 02/2011. • 
A garantia de cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão, 
conforme item 12 do Edital de Leilão nº 05/08 (entre as quais se destacam a obten-
ção de LI, incluindo projetos socioambientais, e de LO), no valor inicial de R$650.000, 
que foi totalmente liberada pela SCG/ANEEL, nos termos da subcláusula 13ª da 
cláusula 7ª do Contrato de Concessão de 2008. 37. GARANTIAS RECEBIDAS: As 
garantias contratuais podem ser de adiantamento contratual ou de performance. 
Quanto à forma, elas podem ser corporativas, retenção de valores pagos, fiança 
bancária e seguro garantia. A garantia de adiantamento contratual, sempre na forma 
de fiança bancária, está diretamente relacionada ao valor de adiantamento previsto 
no contrato, que só pode ser realizado após o envio da garantia por parte do forne-
cedor. A garantia de performance está relacionada ao cumprimento dos eventos 
contratuais e objetiva proteger a Companhia contra um eventual descumprimento de 
contrato. De modo geral, essas garantias podem ser reduzidas com a apropriação 
do adiantamento e o cumprimento dos marcos contratuais. Na tabela a seguir, estão 
listadas as principais informações sobre as garantias recebidas, de acordo com a 
moeda original estipulada em contrato e, por consequência, nas garantias:

Tipo de serviço/equipamento Fornecedor Tipo de Garantia

Valor contra-
tual inicial  
(em R$/mil)

Valor garan-
tido atual  

(em R$/mil)

Banco emissor da 
fiança bancária  

em vigor

Entrada em 
vigor da  

fiança atual

Vencimento 
da fiança 
bancária

Termonebulização, serviços especializados em controle de vetores H. de Oliveira Pinto Eirelli Seguro Garantia 130 130 Junto Seguros S.A. 30/07/2020 30/08/2023
Manutenção dos equipamentos auxiliares elétricos Marok Serviços de Engenharia Elétrica Ltda. Seguro Garantia 207 207 BMG Seguros S.A. 31/07/2020 30/04/2022
Serviços Gerais, manutenção civil/ conservação (fase operativa) Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda. Seguro Garantia 448 448 BMG Seguros S.A. 01/08/2020 01/09/2022
Manutenção dos equipamentos auxiliares mecânicos RIP Serviços Industriais Ltda. Seguro Garantia 232 232 Fator Seguradora 14/08/2020 14/05/2022
Serviço subaquático nas dependências da UHE Jirau Ilha Sub Atividades Subaquáticas Ltda. Seguro Garantia 117 117 Pottencial Seguradora 02/09/2020 31/12/2021
Execução serviços subprograma de apoio a atividades pesqueiras SAAP F M Costa Eireli - EPP Seguro Garantia 184 184 Porto Seguros 01/11/2020 01/11/2022
Serviço de manutenção do sistema de transposição de peixe I e II da UHE Jirau MAROK Serviços Engenharia Elétrica Seguro Garantia 40 40 BMG Seguros S.A. 11/11/2020 11/12/2022
Obras de alteamento da BR 364 - Lote 2 MTSul Construções Ltda. Seguro Garantia 8.359 8.359 Junto Seguros S.A. 26/01/2021 25/02/2022
Consultoria especializada no âmbito do programa de apoio as comunidades indígenas S.M Ferreira Consultoria - ME (SOLARIS) Seguro Garantia 192 192 Junto Seguros S.A. 01/03/2021 28/02/2023
Loghis Logística e Serviços Ltda. Loghis Logística e Serviços Ltda. Seguro Garantia 140 140 Junto Seguros S.A. 01/03/2021 01/03/2023
Serviços Especializados no Controle de Vetores de Malária em Nova Mutum Paraná 
e Reassentamento Rural Coletivo Vida Nova H. de Oliveira Pinto Eirelli Seguro Garantia 69 69 Junto Seguros S.A. 11/03/2021 11/03/2023
Manutenção de Painéis em Média e Baixa Tensão, Controle e Proteção J.I Engenharia Ltda. Seguro Garantia 113 113 BMG Seguros 06/04/2021 06/04/2025
Serviços de Atendimento e Suporte Técnico aos Usuários de Soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação/Service Desk Algar TI Consultoria S.A. Seguro Garantia 51 51 Pottencial Seguradora 14/04/2021 14/04/2023
Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda. Seguro Garantia 208 208 BMG Seguros 01/05/2021 31/05/2022
Manutenção das três linhas de transmissão e da subestação Coletora Porto Velho (SE CPV) Engelmig Engenharia Ltda. Seguro Garantia 581 581 Pottencial Seguradora 26/05/2021 26/05/2025
Fornecimento de máquinas e equipamentos acrescido de mão de obra para 
programa de recuperação de áreas degradadas - PRAD J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME Seguro Garantia 379 379 BMG Seguros S.A. 01/06/2021 01/06/2022
Serviços de manutenção de estradas e vias internas J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME Seguro Garantia 68 68 BMG Seguros S.A. 01/06/2021 01/06/2022
Programa Monitoramento Climatológico/Hidrossedimentológico Construserv Serviços Gerais Ltda. Seguro Garantia 164 164 Junto Seguros S.A. 01/07/2021 31/07/2023
Serviços de Fabricação de Fôrmas Metálicas e Viga/Slider e Consoles do “J” Vertedouro. 
Atenderão as necessidades da Linha do Log Boom da Margem Direita da UHE Jirau MAROK Serviços Engenharia Elétrica Seguro Garantia 74 74 BMG Seguros S.A. 02/08/2021 02/02/2022
Sistemas de descargas parciais para 10 unidades geradoras - API46 - Medidor de 
fluxo magnético - ano 2021 Eurovolt Energy Service Global-Eirelli Seguro Garantia 125 125 Pottencial Seguradora 06/08/2021 07/09/2022
Serviços de Transporte Escolar GF de Souza - ME Seguro Garantia 63 63 Junto Seguros S.A. 09/08/2021 09/09/2023
Fornecimento de mão de obra especializada, aplicação de rotina preditiva e análise 
de óleo as UGs Purilub Transportes e Lubrificações Ltda. Seguro Garantia 333 333 Essor Seguros S.A. 16/08/2021 15/08/2025
Locação com operação caminhão comboio J.J Construção e montagens industriais Ltda. - ME Seguro Garantia 178 178 BMG Seguros S.A. 02/09/2021 02/03/2022
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Aos Acionistas e Administradores da Energia Sustentável do Brasil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia”), 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 o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Energia Sustentável do Brasil S.A. 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 des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos 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 apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza significativa relacionada 
com a continuidade operacional: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2 às demonstrações financeiras, 
a Companhia vem apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido (R$2.660.600 mil em 31 de 
dezembro de 2021 e R$2.466.645 mil em 31 de dezembro de 2020) decorrentes, entre outros fatores, dos impactos 
da exposição aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do GSF e dos impactos financeiros de seus 
financiamentos, bem como apresenta capital circulante líquido negativo de R$163.787 mil em 31 de dezembro de 
2021 (capital circulante líquido positivo de R$43.966 mil em 31 de dezembro de 2020). Nossa conclusão não contém 
ressalva relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administra-
ção pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 

das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financei-
ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe in-
certeza 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, even-
tos 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 internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
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Tipo de serviço/equipamento Fornecedor Tipo de Garantia

Valor contra-
tual inicial  
(em R$/mil)

Valor garan-
tido atual  

(em R$/mil)

Banco emissor da 
fiança bancária  

em vigor

Entrada em 
vigor da  

fiança atual

Vencimento 
da fiança 
bancária

Serviço de manutenção e operação nos sistemas de levantamento e movimentação 
de carga da UHE Jirau Batista & Sposito Ltda. Seguro Garantia 437 437 Junto Seguros S.A. 06/09/2021 26/09/2023
Prestação dos serviços de fornecimento de mão de obra para conservação e 
limpeza Predial (Manutenção, conservação, limpeza predial e paisagismo) Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda. Seguro Garantia 457 457 BMG Seguros S.A. 16/09/2021 16/09/2023
Prestação de serviço de manutenção, conservação, limpeza predial e paisagismo, 
nas áreas determinadas localizada na Usina Hidrelétrica de Jirau (“UHE”) e em 
áreas Nova Mutum Paraná (“NMP”) Guaporé Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda. Seguro Garantia 457 457 BMG Seguros S.A. 16/09/2021 16/09/2023

Aro de Regulação, manutenção de grande porte HH e recuperação de trincas RIP Serviços Industriais Ltda. Seguro Garantia 223 223
Tokio Marine 
Seguradora 17/09/2021 19/05/2022

Fornecimento de MO (Mão de Obra) e Equipamentos de Apoio para confecção de 
poitas e ancoragens da Linha do Log Bom MD (Margem Direita) da UHE Jirau MAROK Serviços Engenharia Elétrica Seguro Garantia 480 480 BMG Seguros S.A. 21/09/2021 21/03/2022
Fornecimento de licenças de software e plataformas computacionais e a prestação 
de serviços de desenvolvimento, configuração, testes em fábrica, instalação, 
comissionamento e treinamento de Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de 
Dados (SCADA) para a Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”) Automológica Seguro Garantia 619 619 Junto Seguros S.A. 04/10/2021 04/07/2023
Fornecimento e Fabricação dos Elementos do Projeto de Sinalização Náutica 
destinado a demarcação da área de segurança da aproximação da UHE Jirau no rio 
Madeira (“SERVIÇOS”) MAROK Serviços Engenharia Elétrica Seguro Garantia 16 16 BMG Seguros S.A. 02/12/2021 02/06/2022

15.234 15.234
38. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
A conclusão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela Diretoria da Companhia em 31 de janeiro de 2022.

Kubernetes: Calcanhar de Aquiles em defesa contra ataques de ransomware
Só 29% de empresas possuem ferramentas para proteger perda de dados

A maioria das compa-
nhias brasileiras e de todo 
o mundo estão desprepa-
radas para enfrentar amea-
ças contra seus ambientes 
Kubernetes. O alerta é da 
Verritas Technologies, lí-
der em gerenciamento de 
dados multinuvem, ao re-
velar os resultados de um 
novo estudo sobre o setor. 
O Kubernetes está sendo 
implantado rapidamente 
em ambientes de missão 
crítica, mostrou a pesquisa, 
com um terço das organiza-
ções brasileiras já confiando 
nele, enquanto outros 58% 
esperam implementar a tec-
nologia no próximos dois a 
três anos. No entanto, ape-
nas 29% das que implanta-
ram o Kubernetes até agora 
possuem ferramentas para 
proteção contra incidentes 
de perda de dados, como 
ransomware.

A pesquisa, que reuniu as 
opiniões de 1.100 tomado-
res de decisão sênior de TI 
no Brasil e em todo o mun-
do, descobriu que, entre 
aqueles que já implantaram 
o Kubernetes, impressio-
nantes 81% dos entrevista-
dos brasileiros disseram que 
ataques de ransomware em 
seus ambientes Kubernetes 
são um problema para suas 
instituições. hoje, com 30% 

relatando que já sofreram 
um ataque de ransomware 
em seus ambientes em con-
têineres.

Pedro Saenger, vice-pre-
sidente para a América La-
tina da Veritas, disse: “para 
as organizações é fácil a im-
plantanção de Kubernetes 
e melhora rapidamente a 
acessibilidade, flexibilidade 
e escalabilidade – não é de 
admirar que tantos estejam 
adotando a conteinerização. 
Mas como a implantação 
é tão simples, as empresas 
podem facilmente avançar 
mais rápido com a imple-
mentação do Kubernetes do 
que com sua proteção. De 
repente, eles se viram com 
quase três quartos (71%) de 
seus ambientes Kubernetes 
de missão crítica completa-
mente desprotegidos contra 
perda de dados. O Kuber-
netes se tornou o calcanhar 
de Aquiles nas estratégias 
de defesa contra ransomwa-
re.”

Soluções em silos

As organizações estão 
perdendo a oportunidade 
de fornecer proteção rápida 
a esses conjuntos de dados 
em risco ao não estender 
sua proteção de dados exis-
tente de suas cargas de tra-

balho tradicionais em seus 
ambientes em contêineres. 
Atualmente, apenas 53% 
das corporações brasileiras 
seguem esse modelo, en-
quanto o restante está com-
plicando seus ambientes de 
proteção com produtos in-
dependentes para algumas 
ou todas as suas proteções 
Kubernetes.

Eles estão fazendo isso, 
embora 99% acreditem que 
haveria benefícios em ado-
tar uma abordagem inte-
grada. Isso pode ser porque 
quase um terço dos entre-
vistados brasileiros (30%) 
disseram que sabem pouco 
ou nada sobre soluções que 
poderiam proteger dados 
em ambientes tradicionais, 
virtuais e Kubernetes.

Os maiores riscos asso-
ciados às soluções de pro-
teção de dados em silos 
foram identificados pelos 
entrevistados brasileiros 
como “aumento da car-
ga de gerenciamento” e 
“aumento da probabilida-
de de perda de dados dos 
conjuntos de proteção”. 
Enquanto isso, os motivos 
mais convincentes entre os 
entrevistados para a adoção 
de uma única solução para 
proteger os dados contra 
perda de dados e ataques de 
ransomware foram “reduzi-

da probabilidade de perda 
de dados dos conjuntos de 
proteção” e “um processo 
simplificado de restauração 
de dados após um incidente 
de perda de dados”.

Mais proteção no futuro

A pesquisa mostrou que 
as organizações esperam 
conseguir uma melhor pro-
teção de seus ambientes 
Kubernetes ao longo do 
tempo, com 49% das ins-
tituições brasileiras acredi-
tando que o ransomware 
não será um problema da-
qui a cinco anos. Isso se 
alinha com o aumento dos 
gastos com proteção de da-
dos em contêiner – no Bra-
sil é esperado que se invista-
em média 89% a mais nessa 
área em cinco anos do que 
hoje. Isso deixará apenas 
1% das empresas brasileiras 
sem proteção de dados para 
seus ambientes Kubernetes 
de missão crítica. Além dis-
so, 82% das organizações 
brasileiras esperam que in-
vestimentos futuros em su-
as infraestruturas de prote-
ção as deixem “muito bem 
preparadas” para ataques de 
ransomware em ambientes 
Kubernetes nos próximos 
cinco anos.

Para Gustavo Leite, 

country manager da Veritas 
para o Brasil, “está claro que 
as instituições entendem o 
valor de proteger os dados 
de missão crítica que estão 
usando em seus ambientes 
Kubernetes. E é ótimo que 
pareça que eles acabarão 
recebendo a proteção de 
que precisam. No entan-
to, se uma semana é muito 
tempo na política, como se 
costuma dizer, cinco anos 
é muito tempo em prote-
ção de dados, e esperamos 
ver mais e mais variantes 
de ransomware surgindo 
nesse período que visam o 
Kubernetes. Muitas orga-
nizações estão perdendo a 
solução simples para esten-
der suas atuais plataformas 
de proteção de dados para 
seus ambientes Kubernetes 
hoje, deixando-as em uma 
posição invejavelmente vul-
nerável.”

O estudo foi conduzi-
do pela Opinium Research 
entre 7 e 20 de fevereiro de 
2022 em 11 mercados-cha-
ve em três regiões: Améri-
cas (EUA e Brasil), Ásia-
-Pacífico e Japão (Austrália, 
China, Japão, Cingapura 
e Coreia do Sul) e EMEA 
(França, Alemanha, Emira-
dos Árabes Unidos e Reino 
Unido)—com questioná-
rios enviados por 1.100 to-

madores de decisão de TI 
em negócios com mais de 
1.000 funcionários.

A Veritas Technologies 
é líder em gerenciamento 
de dados em várias nuvens. 
Mais de 80.000 clientes, in-
cluindo 87% da Fortune 
Global 500, confiam em 
nós para ajudar a garantir 
a proteção, a capacidade 
de recuperação e a confor-
midade de seus dados. A 
Veritas tem uma reputação 
de confiabilidade em esca-
la, que oferece a resiliência 
que seus clientes precisam 
contra as interrupções ame-
açadas por ataques ciber-
néticos, como ransomware. 
Nenhum outro fornecedor 
consegue igualar a capaci-
dade de execução da Veri-
tas, com suporte para mais 
de 800 fontes de dados, 
mais de 100 sistemas opera-
cionais, mais de 1.400 des-
tinos de armazenamento e 
mais de 60 nuvens por meio 
de uma abordagem única e 
unificada. Com a tecnologia 
Cloud Scale, a Veritas está 
entregando hoje sua estra-
tégia para o Autonomous 
Data Management, que re-
duz a sobrecarga operacio-
nal e oferece maior valor. 
Saiba mais no site da Verri-
tas Technologies.
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2017 e 2016 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)____________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos Em 31/12/2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    Nota 2017 2016    _____ _______ _______
Receita líquida de vendas e serviços 18 222.090 208.976
Custo dos produtos vendidos  (89.550) (78.670)     _______ _______
Lucro bruto  132.540 130.306
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas 19.1 (44.565) (43.683)
 Despesas c/ pessoal e encargos 19.2 (56.722) (53.093)
 Despesas com vendas 19.3 (8.006) (10.082)
 Despesas tributárias 19.4 (6.654) (1.726)
 Provisão de férias e encargos 19.5 (43) (124)
 Depreciações e amortizações 19.6 (1.672) (1.625)
 Outras Receitas/ (-) Despesas operacionais 19.7 385 1.988     _______ _______
Total das receitas (despesas) operacionais  (117.277) (108.345)     _______ _______
“Lucro (prejuízo) operacional antes do 
	resultado	financeiro	“	 	 15.263	 21.961
 Resultado financeiro líquido 20 (8.036) (14.775)     _______ _______
Lucro antes do IR e contribuição social   7.227 7.186
 (-) Provisão para IRPJ e CSLL  (2.563) (2.510)     _______ _______
Resultado líquido do exercício  4.664 4.676     _______ _______     _______ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Exercicios Fundos em 31/12/2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
      Reserva Prejuízos
    Capital  Reserva de Acumu-
    Social Legal  Lucros lados Total    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2015 101.100 6.313  -    (8.529) 98.884    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -   -  (1.471) (1.471)
 Resultado do exercício  -   -   -   4.676  4.676    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2016 101.100 6.313  -    (5.324) 102.089    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -   -   9.235  9.235
 Resultado do exercício  -   -   -   4.664  4.664
 Transferência p/ 
 Reserva de Lucros  -   -  8.575 (8.575)  -   
Constituição da reserva legal  -   429  (429)  -   -      _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2017 101.100 6.742 8.146  -    115.988    _______ _______ _______ ________ _______/    _______ _______ _______ ________ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua...

                          Ativo Notas 2017 2016_________________________________ _____ _______ _______
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 59.467 59.204
 Clientes 5 15.661 14.650
 Contas a receber  451 40
 Adiantamentos a fornecedores  457 1.026
 Adiantamentos a empregados  387 424
 Estoques de mercadorias 6 104.071 119.563
 Impostos a recuperar 7 1.522 4.494
 Despesas antecipadas  8 3.820 126     _______ _______
Total do ativo circulante  185.836 199.527
Ativo não circulante
 Realizável a longo prazo
  Créditos c/empresas ligadas 9 48.348 20.800
  Depósitos judiciais  213 279
  Depósitos cauções  479 479
 Investimentos
  Participação societária  10 10
 Imobilizado
  Imobilizações 10 8.353 9.421
 Intangível
  Ativos intangíveis  533 728     _______ _______
Total do ativo não circulante  57.936 31.717     _______ _______
Total do ativo  243.772 231.244     _______ _______     _______ _______

                        Passivo Notas 2017 2016_________________________________ _____ _______ _______
Passivo circulante
 Fornecedores 11 8.571 15.396
 Débitos c/empresas ligadas  294 974
 Adiantamentos de clientes 12 2.494 2.628
 Impostos e contribuições a recolher 13 8.893 8.506
 Encargos e obrigações trabalhistas  14 5.253 5.159
 Parcelamentos - Fiscais 15 13.670 6.250     _______ _______
Total do passivo circulante  39.175 38.913
Passivo não circulante
 Exigivel a longo prazo
  Parcelamentos - Fiscais 15 70.315 71.388
  Débitos c/empresas ligadas 16 18.294 18.854     _______ _______
Total do passivo não circulante  88.609 90.242
Patrimônio líquido
 Capital social 17 101.100 101.100
 Reserva legal 21 6.742 6.313
 Reserva de lucros 21 8.146  -   
 Prejuízos acumulados 21  -    (5.324)     _______ _______
Total do patrimônio líquido  115.988 102.089

     _______ _______
Total do passivo e do patrimônio líquido  243.772 231.244     _______ _______     _______ _______

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios Findos em 31/12/2017 e 2016

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    2017 2016    _______ _______
Lucro (prejuízo) do exercício 4.664 4.676
“Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) com recursos  
provenientes de (aplicados nas) atividades operacionais”
Depreciação e amortização 1.672 1.625
Ganho na venda do imobilizado (221) (177)
Baixa de ativo por descarte 289 203
Juros s/ mútuos com pessoas ligadas 41 (4.981)
Variações monetárias s/ parcelamentos tributários 5.962 17.740
Ajuste de exercícios anteriores 9.235 (1.471)    _______ _______
    21.642 17.615
Acréscimo (-) / decréscimo nos ativos
 Contas a receber - Clientes (1.011) (235)
 Contas a receber - Outras (411)  -   
 Partes relacionadas  -    10.284
 Estoque de mercadorias 15.492 (11.997)
 Impostos a recuperar 2.972 (2.218)
 Despesas antecipadas (3.694) 364
 Adiantamentos diversos 606 (1.023)
 Depósitos judiciais 66 154
Acréscimo / (-) decréscimo nos passivos
 Fornecedores (6.825) 9.478
 Partes relacionadas (680) (630)
 Impostos e contribuições a recolher  387 (1.772)
 Salários e encargos sociais 94 295
 Adiantamentos de clientes (134) 1.851    _______ _______
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais 28.504 22.166
Atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado / intangível (781) (3.255)
 Venda de imobilizado 304 557
 Empréstimos recebidos de Pessoas Ligadas (27.548) 9.481    _______ _______
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento (28.025) 6.783
Atividades	de	financiamento	
 Pagamentos Parcelamentos Tributários (6.543) (5.955)
 Adesão a Novo Parcelamento Tributário 6.928  -   
 Pagamento de Empréstimo a Pessoas Ligadas (601)  -    _______ _______
Caixa líquido proveniente das atividades de 
	financiamento	 (216)	 (5.955)    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 263 22.994    _______ _______    _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 59.204 36.210
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 59.467 59.204    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 263 22.994    _______ _______    _______ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos 
em 31/12/2017 e de 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$, 

exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
1 - Contexto operacional: HSJ Comercial S.A.(“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo 
como atividade principal a comercialização de artigos de joalheria e relógios. 
Em 2017, foi celebrado um acordo de colaboração, tendo como partes interes-
sadas, os sócios (diretores) das empresas do grupo HStern e o Ministério 
Público do estado do Rio de Janeiro. As condições do acordo estão sob sigilo 
absoluto e o conteúdo deste acordo não pode ser disponibilizado a terceiros, 
porém, segundo informações do corpo jurídico que representa os sócios das 
empresas do grupo HStern, essas condições do acordo foram completamente 
cumpridas, tendo sido reconhecida extinta a punibilidade dos sócios, não pe-
sando sobre eles qualquer condenação, sob a perspectiva penal, ou mesmo 
criminal. 2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações con-
tábeis: a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para 
os exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 foram preparadas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), observando as diretrizes 
emanadas pela legislação societária (“Lei 6.404/76”) que incluem os novos 
dispositivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, e estão em 
conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Administração da 
companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contá-
beis em 27/04/2018. b) Bases de mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguin-
tes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumentos 
financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos finan-
ceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são 
mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados 
para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais 
políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Com-
preendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan-
ceiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para 
resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não 
excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são 
registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas 
de mercadorias, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise 
individual dos valores a receber e em montantes considerados pela adminis-
tração, necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização des-
ses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de 
créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clien-
tes. No exercício social de 2017, após análise detalhada, a administração op-
tou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa por consi-
derar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua re-
alização. c) Estoque: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor en-
tre o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos 
negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o preço 
médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou ob-
soletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administra-
ção. A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) In-
vestimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de 
custo, e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimen-
to da participação da Companhia nas variações patrimoniais das investidas, 
geradas após a aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuí-
zos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exer-
cício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de 
forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da 
companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil 
do investimento, incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência 
constituam parte do investimento na coligada, a companhia não reconhece 
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou cons-
trutivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada.  
e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação des-
ses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o 
valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmen-
te baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no 
fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alie-
nação ou quando não há benefício econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item 
do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na 
venda e o valor contábil do ativo, e reconhecidos no resultado. Os custos de 
empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de 
ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo 
substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescenta-
dos ao custo de tais ativos até a data em estejam prontos para uso ou venda. 
Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.  
f)	 Instrumentos	 financeiros:	 A administração da companhia determina a 
classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. De-
pendendo da finalidade para qual os instrumentos financeiros foram adquiri-
dos, a companhia classifica-os em: • Ativo ou passivo avaliado a valor justo 
por meio do resultado: São ativos e passivos adquiridos ou incorridos princi-
palmente para a finalidade de venda ou recompra em prazo muito curto;  
• Mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos, ou determináveis, com vencimentos definidos e que a 
Companhia tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. 
• Empréstimos e recebíveis: São os instrumentos não derivativos com paga-
mentos fixados ou determináveis que não estão cotados em mercado de ativo, 
ou seja, são as operações de créditos comerciais da Companhia. g) Provi-
sões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resul-
tantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão 
é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação 
no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas a 
obrigação. 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, o reembolso for virtualmente 
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. h) Imposto de renda 
e contribuição social - correntes e diferidos: Correntes: O Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de  
R$ 240.000,00, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um 
período de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de renda e 9 % de con-
tribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negati-
va. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os cor-
respondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tem-
porárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções contábeis. Em 31/12/2017 a companhia não possuía base de cálculo 
para o imposto de renda e contribuição social diferidos. i) Partes relaciona-
das: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídos 
entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e ven-
da de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condi-
ções normais de mercado para operações semelhantes. j) Outros ativos e 
passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.  
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou 
liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulante. k) Apuração das receitas e despesas: As receitas 
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de conside-
rar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas 
oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável.  

l)	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa:	A demonstração dos fluxos de caixa 
foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
    2017 2016    ______ ______
Caixa 40.701 50.374
Bancos conta movimento 1.113 8.671
Aplicações financeiras 17.653 159    ______ ______
    59.467 59.204    ______ ______    ______ ______
5 - Clientes: Posição registrada em 31/12/2017 e 2016 corresponde às ru-
bricas abaixo relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços 
conforme demonstrativo a seguir: 2017 2016    ______ ______
Crediário 15.494 14.515
Duplicatas a receber 32 5
Contas a receber - serviços 135 130    ______ ______
    15.661 14.650    ______ ______    ______ ______
Em 2017 após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 - Esto-
ques de mercadorias: Os valores apresentados em 31/12/2017 e 31/12/2016 
correspondem em sua totalidade ao estoque de mercadorias para revenda 
adquiridas de terceiros. A companhia custeia os seus estoques utilizando o 
critério da média ponderada das compras. 7 - Impostos a recuperar: Refe-
re-se aos saldos de impostos e contribuições que poderão ser deduzidos dos 
pagamentos futuros da mesma natureza, ou compensados com impostos e 
contribuições, conforme legislação vigente.  2017 2016    _____ _____
ICMS a compensar / recuperar 586 1.514
COFINS a compensar /  recuperar 69  -   
PIS a compensar /  recuperar 14  -   
IRPJ a compensar /  recuperar  -    2.167
CSLL a compensar /  recuperar  -    813
Adiantamento de parcelamento fiscal 853  -    _____ _____
    1.522 4.494    _____ _____    _____ _____
8 - Despesas antecipadas: Os saldos das despesas antecipadas são de-
monstrados a seguir: 2017 2016    _____ _____
Propaganda 3.820  -   
Aluguéis  -    126    _____ _____
    3.820 126    _____ _____    _____ _____
9 - Créditos com empresas ligadas: A posição registrada em 31/12/2017 e 
31/12/2016 corresponde aos mútuos concedidos à  empresa ligada H. Stern Com 
e Ind S/A. 10 - Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme demons-
trativo apresentado a seguir: Taxa de Saldo    Saldo
    Depre- em    em
    ciação 31/12/ Adi- Bai- Depre- 31/12/
Bem Anual (%) 2016 ção xas ciação 2017________________________ _________ ______ ____ _____ ______ _______
Custo
Veículos  -  1.146  65  (52)  -  1.159
Móveis e utensílios  -  9.567 251 (786)  -  9.032
Máq., equip. e ferramentas  -  644 16 (50)  -  610
Instalações diversas  -  4.510 3 (281)  -  4.232
Benfeitorias em Bens de Terceiros - 1.136 386  -   -  1.522
Equipamento de informática  -  1.274 60 (151)  -  1.183     ______ ____ _____ ______ _______
     18.277 781 (1.320)  -  17.738     ______ ____ _____ ______ _______
Depreciação acumulada
Veículos 20 (1.007)  -   52  (63) (1.018)
Móveis e utensílios 10 (5.176)  -   633  (775) (5.318)
Máq., equip. e ferramentas 10 (499)  -   26  (37) (510)
Instalações diversas 10 (1.285)  -   124  (445) (1.606)
Benfeitorias em Bens de Terceiros - (173)  -   -   - (173)
Equipamento de informática 20 (716)  -  113 (157) (760)     ______ ____ _____ ______ _______
     (8.856)  -   948  (1.477) (9.385)     ______ ____ _____ ______ _______
Custo líquido  9.421 781 (372) (1.477) 8.353     ______ ____ _____ ______ _______
11 - Fornecedores: Composição dos valores de fornecedores conforme de-
monstrativo a seguir: 2017 2016    _____ _____
Fornecedores de mercadorias 3.536 8.338
Fornecedores - concessionárias 13 -
Alugueis entre empresas ligadas 30 30
Fornecedores - aluguéis e uso e consumo 4.992 7.028    _____ _____
    8.571 15.396    _____ _____    _____ _____
12 - Adiantamentos de clientes: Os saldos dos adiantamentos de clientes 
são demonstrados a seguir: 2017 2016    _____ _____
Certificados de presentes 615 474
Sinal de reserva 1.756 1.542
Outros adiantamentos 1 36
Nelly Joias e Curiosidades 122 576    _____ _____
    2.494 2.628    _____ _____    _____ _____
13 - Impostos e contribuições a recolher: Os impostos e contribuições a 
recolher nos exercícios em 31/12/2017 e 31/12/2016 estão apresentados a 
seguir: 2017 2016    _____ _____
ICMS a recolher 4.860 4.597
COFINS / PIS a recolher 2.711 2.785
ISS a recolher 1 1
Impostos retidos na fonte  541 459
IRPJ a recolher 517 488
CSLL a recolher 263 176    _____ _____
    8.893 8.506    _____ _____    _____ _____
14 - Encargos e obrigações trabalhistas: Em 31/12/2017 e 31/12/2016 os 
saldos que compõem os encargos e obrigações trabalhistas estão apresenta-
dos a seguir: 2017 2016    _____ _____
FGTS a recolher 245 232
INSS a recolher 1.081 1.030
INSS retido na fonte 7 19
Provisão P/ férias 2.909 2.877
Provisão FGTS s/férias 232 230
Provisão INSS s/férias 779 771    _____ _____
    5.253 5.159    _____ _____    _____ _____
15 - Parcelamentos Fiscais: 15.1- Representa 161 parcelas do parcelamento de 
débitos concedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo 
com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, realizada conforme demonstrativo a seguir:
Descrição Composição da dívida________________________________________ ___________________
    2017 2016    _____ _____
Valor nominal da dívida 908 1.040
Multa 272 312
Juros 803 921
Juros SELIC (Atualização) 1.652 1.665    _____ _____
    3.635 3.938    _____ _____    _____ _____
15.2 - Representa 180 parcelas do parcelamento de débitos concedido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 
12.996/2014, realizada conforme demonstrativo a seguir:
Descrição Composição da dívida________________________________________ ___________________
    2017 2016    ______ ______
Valor nominal da dívida 24.305 26.410
Multa 14.610 15.846
Juros 15.133 16.413
Juros SELIC (Atualização) 19.374 15.031    ______ ______
    73.422 73.700    ______ ______    ______ ______
15.3 - Representa 150 parcelas do parcelamento de débitos concedido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 
13.496/2017 (PERT), e ainda pendente de consolidação quando do encerra-
mento do exercício.
Descrição Composição da dívida________________________________________ ___________________
    2017 2016    ______ ______
Valor nominal da dívida 6.928  -
Multa -  - 
Juros -  -
Juros SELIC (Atualização)  -   -      ______ ______
    6.928  -      ______ ______    ______ ______
15.4 - Resumo dos parcelamentos Fiscais
Descrição 2017 2016____________________________________________ ______ ______
Passivo circulante - Lei 11.941/2009 532 503
Passivo circulante - Lei 12.996/2014 6.210 5.747
Passivo circulante - Lei 13.496/2017 6.928  -       ______ ______
    13.670 6.250    ______ ______    ______ ______

Passivo longo prazo - Lei 11.941/2009 3.103 3.435
Passivo longo prazo - Lei 12.996/2014 67.212 67.953
Passivo circulante - Lei 13.496/2017  -  -    ______ ______
    70.315 71.388    ______ ______    ______ ______
Total - Lei 11.941/2009 3.635 3.938
Total - Lei 12.996/2014 73.422 73.700
Total - Lei 13.496/2017 6.928 -    ______ ______
    83.985 77.638    ______ ______    ______ ______
16 - Débitos com empresas ligadas: Composição dos mútuos contraídos 
com empresas ligadas conforme demonstrativo apresentado a seguir:
    2017 2016    ______ ______
Participações Industriais Tec LTDA 18.294 18.294
JR Comércio de Artefatos Metálicos LTDA  - 560    ______ ______
    18.294 18.854    ______ ______    ______ ______
17 - Capital social: O capital social da empresa corresponde ao montante de 
R$101.100 e está representado por 101.100.000 ações ordinárias totalmente 
integralizadas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma.
18 - Receita líquida: 2017 2016    _______ _______
Receita bruta de vendas e serviços 311.031 293.071
(-) Devoluções descontos e outros (28.178) (27.036)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (60.763) (57.059)    _______ _______
    222.090 208.976    _______ _______    _______ _______
19 - Despesas por natureza: 19.1 - Despesas administrativas: 
    2017 2016    _______ _______
Prediais (31.318) (35.475)
Segurança patrimonial (73) (90)
Seguros (59) (4)
Prestação de serviços (8.670) (1.258)
Informática (87) (153)
Veículos (90) (101)
Comunicação (1.508) (2.226)
Viagens (598) (722)
Fretes e logística (102) (95)
Gerais (1.902) (3.559)
Legais e Jurídicas (142)  -   
Registro e Proteção de Marcas (16)  -    _______ _______
    (44.565) (43.683)    _______ _______    _______ _______
19.2 - Pessoal e encargos: 2017 2016    _______ _______
Remuneração dos administradores (3.430) (2.552)
Proventos (36.133) (34.061)
FGTS (2.588) (2.441)
INSS (9.207) (8.501)
Encargos RT (11) (5)
Vale transporte (424) (547)
PAT (2.861) (3.020)
Assistência médica e social (1.790) (1.652)
Previdência complementar (4) (5)
Salário família (9) (8)
Salário maternidade (152) (182)
Seguro de vida (28) (31)
Benefícios diversos (60) (43)
Treinamentos e cursos (5) (2)
Outras despesas com pessoal (20) (43)    _______ _______
    (56.722) (53.093)    _______ _______    _______ _______
19.3 - Despesas c/ vendas: 2017 2016    ______ _______
Propaganda e publicidade (7.746) (9.701)
Despesas gerais com vendas (260) (381)    ______ _______
    (8.006) (10.082)    ______ _______    ______ _______
19.4 - Despesas Tributárias: 2017 2016    ______ ______
ICMS (5.550) (718)
PIS (19) (61)
COFINS (106) (336)
Contribuição Sindical patronal (67) (115)
Multas de mora (544) (163)
Taxas e impostos diversos (118) (164)
Multas p/ Infrações Fiscais (250) (169)    ______ ______
    (6.654) (1.726)    ______ ______    ______ ______
19.5 - Provisão para férias e encargos: 2017 2016    ____ _____
Provisão para férias (32) (55)
FGTS sobre férias (2) (4)
INSS sobre férias (9) (65)    ____ _____
    (43) (124)    ____ _____    ____ _____
19.6 - Depreciações e amortizações: 2017 2016    ______ ______
Depreciações e amortizações (1.672) (1.625)    ______ ______
    (1.672) (1.625)    ______ ______    ______ ______
19.7 - Outras receitas/ (-) Despesas: 2017 2016    ____ _____
Outras receitas 
 Despesas reavidas 80 95
 Aluguéis de ativos  -    346
 Aluguéis de ativos entre empresas ligadas 348 586
 Outras receitas eventuais 60 1.032
 Ganho na Venda de bens de ativos permanentes 221 177
Outras despesas 
 Perdas diversas (36) (45)
 Baixa de bens (288) (203)    ____ _____
Resultado líquido das outras receitas/despesas 385 1.988    ____ _____    ____ _____
20	-	Resultado	financeiro:	 2017	 2016    ______ _______
20.1	-	Receitas	financeiras:
Juros ativos 235 188
Variações cambiais ativas 13 10
Receitas de aplicações financeiras 1.204 180
Descontos obtidos 290 189
Variações monetárias ativas 166 164
Outras receitas financeiras   -    4.982
20.2	-	Despesas	financeiras
Juros passivos (7.499) (18.071)
Variações cambiais passivas (12) (36)
Despesas bancárias (41) (38)
IOF (34) (124)
Variações monetárias (82) (5)
Despesas com cartão de crédito (2.158) (1.867)
Aluguel de terminal de cartão de crédito (55) (25)
Outras despesas financeiras (63) (322)    ______ _______
Resultado	financeiro	líquido	 (8.036)	 (14.775)    ______ _______    ______ _______
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21 - Destinação do resultado e constituição de reservas: O lucro apurado ao final do exercício, acrescido dos 
ajustes de exercícios anteriores, serão destinados em parte, a absorver o saldo dos prejuízos acumulados. O saldo 
remanescente será destinado para a conta de reserva de lucros, deduzido do valor constituído da reserva legal, con-
forme demonstrado a seguir: 2017 2016    ______ _______
Prejuízos Acumulados (5.324) (8.529)
Ajustes de exercícios anteriores 9.235 (1.471)
Resultado do exercício 4.664  4.676    ______ _______
Saldo a transferir para a reserva de lucros 8.575 (5.324)    ______ _______    ______ _______
Constituição da reserva legal (5%) 429  -       ______ _______

22 - Cobertura de seguros: A Companhia mantém apólices de seguros contratados junto a algumas das principais 
seguradoras do país, que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o 
grau de risco envolvido.

Aos Diretores e Administradores da HSJ COMERCIAL S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos 
as demonstrações financeiras da HSJ COMERCIAL S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, 
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 
contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos des-
critos no parágrafo “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31/12/2017, 
o desempenho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: Em 31/12/2017 o saldo do caixa era de R$ 
40.701 mil, conforme nota explicativa nº 4, correspondendo a 17% do total do ativo da sociedade naquela data não 
realizado o acompanhamento da contagem de caixa durante o período dos nossos teste de auditoria, bem como não 
foram apresentados os boletins de caixa contendo a movimentação do numerário durante o período sob revisão nem 
as verificações periódicas de caixa realizadas pela gerência validando os saldos apresentados naquela data, impos-
sibilitando de firmar juízo sobre a existência do saldo do caixa por meio de procedimentos alternativos de auditoria. 
Portanto, não podemos emitir opinião quanto ao saldo apresentado nesta rubrica em 31/12/2017. Em 31/12/2017 o 
saldo do estoque era de R$ 104.071 mil, conforme nota explicativa nº 6, correspondendo a 43% do total do ativo da 
sociedade em 31/12/2017. Não acompanhamos o inventário físico das mercadorias em estoque, bem como não foram 
apresentados relatórios de estoques contendo a movimentação de mercadorias durante o período sob revisão nem os 
devidos relatórios que validem os custos das mercadorias apresentados naquela data, impossibilitando firmar juízo 
sobre a existência do saldo do estoque por meio de procedimentos alternativos de auditoria. Portanto, não emitiremos 
opinião quanto ao saldo apresentado nesta rubrica em 31/12/2017. Em 31/12/2017 não obtivemos evidências de au-
ditoria apropriadas e suficientes sobre os eventos subsequentes ocorridos entre 31/12/2017 e a data de emissão 
desse relatório de auditoria que pudessem gerar ajustes na divulgação das demonstrações financeiras. Dessa forma, 
não conseguimos emitir opinião sobre a adequação da movimentação após a data base de 31/12/2017, bem como, a 
existência de possíveis reflexos nas demonstrações financeiras encerradas naquela data. A administração da Compa-
nhia não elaborou estudo específico quanto à análise da capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo 
imobilizado (“impairment”), conforme exigido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, por meio da seção 27 - “Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativos” da NBC TG 1.000, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A ausência 
dessa análise constitui uma limitação de escopo de nossos trabalhos e, consequentemente, não temos condições de 
avaliar a existência de possíveis perdas sobre os saldos apresentados na contabilidade em 31/12/2017. Conforme 
descrito na nota explicativa Nº 1 foi celebrado Acordo de colaboração (Acordo) dos administradores da HSJ Comercial 
S.A com o Ministério Público Federal, porém não foram disponibilizados para averiguação da auditoria o referido acor-
do, portanto não podemos emitir opinião quanto aos impactos desse Acordo nas demonstrações financeiras da Com-
panhia em 31/12/2017. Principais assuntos de auditoria: “Principais assuntos de auditoria” são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos opinião separada sobre esses assuntos. Responsa-
bilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independen-

temente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia, de que 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 in-
fluenciar dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: - 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 obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para auditoria, para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos nas circunstâncias, mas não com objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
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 demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2019.
Gwm Auditores Independentes

CRC-RJ Nº 5.495 /  CVM Nº 11.827
Gil Marques Mendes

CONTADOR - CRC-RJ Nº 39.363

Centro de Imagem Diagnósticos tem elevado risco de refinanciamento

Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis da OMC

A Fitch Ratings colo-
cou, nesta quarta-
-feira (13), em Ob-

servação Negativa o Rating 
Nacional de Longo Pra-
zo ‘A+(bra)’ o Centro de 
Imagem Diagnósticos S.A. 
(Alliar) e de sua segunda 
emissão de debêntures. A 
Alliar está presente em 10 
estados do país. A empresa 
é a quarta maior do setor de 
medicina diagnóstica, em 
termos de faturamento, e 
a segunda maior em diag-
nósticos por imagem, que 
representam cerca de 80% 
do seu faturamento.

A Observação Negativa 
reflete o elevado risco de 
refinanciamento no curto 
prazo e a fraca liquidez da 
Alliar. A companhia possui 
montante relevante de dívi-
da vencendo nos próximos 
12 meses e tem o desafio 
de refinanciá-lo em um ce-
nário de elevada volatilida-
de no mercado. A troca de 

controle, prevista para ser 
concluída nos próximos 
dias, pode minimizar o de-
sequilíbrio financeiro da 
Alliar, dependendo das de-
cisões estratégicas do novo 
controlador.

A agência de classificação 
de risco diz que  a alavanca-
gem da Alliar é elevada, e a 
companhia tem o desafio de 
melhorar sua estrutura de 
capital em um ambiente de 
forte pressão inflacionária 
e elevadas taxas de juros, o 
que deve limitar sua capaci-
dade de recuperação de ge-
ração de caixa. Um insuces-
so na redução considerável 
do risco de refinanciamento 
e na melhora do perfil de 
alavancagem nos próximos 
dois meses resultará em re-
baixamento do rating.

Reorganização acionária

Os controladores da 
Alliar e o Fonte de Saúde 

Fundo de Investimento em 
Participações Multiestraté-
gia (MAM) firmaram um 
acordo de compra e venda 
das ações da companhia 
e todas as condições sus-
pensivas do acordo já fo-
ram cumpridas, incluindo a 
aprovação dos credores da 
segunda emissão de debên-
tures. Se concluída a troca 
de controle, a Fitch terá 
mais visibilidade da nova 
política financeira e estraté-
gia de negócios da compa-
nhia, que será fundamental 
para futuras ações de rating.

A Alliar possui R$ 409 mi-
lhões de dívidas vencendo 
em 2022 e R$ 223 milhões 
em 2023, ante posição de cai-
xa e aplicações financeiras de 
R$ 130 milhões ao final de 
dezembro de 2021. A com-
panhia já refinanciou R$ 144 
milhões em linhas de crédito 
de médio a longo prazo no 
primeiro trimestre deste ano, 
porém ainda possui o impor-

tante desafio de refinanciar 
os demais vencimentos de 
curto prazo. A expectativa 
de fluxo de caixa livre (FCF) 
negativo em 2022 pressiona 
ainda mais a liquidez.

A geração de Ebitda, 
mais fraca do que o inicial-
mente antecipado, poster-
gou o processo de redução 
da alavancagem da Alliar, 
que permanece com relação 
dívida líquida/Ebitda acima 
do gatilho de rebaixamento, 
de 3,5 vezes. O índice dí-
vida líquida/Ebitda foi de 
4,4 vezes em 2021, segun-
do cálculos da Fitch, acima 
da expectativa inicial de 2,6 
vezes. O cenário-base in-
corpora gradual redução da 
alavancagem líquida, para 
3,8 vezes em 2022 e 3,2 ve-
zes em 2023.

Desafio 

Segundo a Fitch, a Alliar 
possui o desafio de voltar 

sua rentabilidade para ní-
veis mais em linha com o 
histórico, em um ambiente 
de negócios pressionado. 
A elevada inflação afeta 
diretamente as margens 
da empresa, uma vez que 
cerca de 60% de seus cus-
tos são fixos e o cenário de 
intensa competição e ver-
ticalização do setor de saú-
de limitam os reajustes de 
preço. A expectativa é que 
a Alliar gere Ebitda de R$ 
176 milhões em 2022, de 
acordo com a metodolo-
gia da Fitch, com margem 
de 14,6%, e fluxo de caixa 
das operações (CFFO) de 
R$53 milhões, abaixo das 
projeções anteriores, que 
incorporavam uma recu-
peração da geração de cai-
xa, com margem de Ebitda 
próxima a 19%. Para 2023, 
o cenário-base considera 
Ebitda de R$ 214 milhões, 
com margem de 16,5%. 
O retorno das margens 

de Ebitda a padrões pré-
-pandemia, acima de 18%, 
deve ocorrer apenas em 
2024.

Apesar de o segmento 
de imagem ser intensivo 
em capital, a empresa de-
ve gerenciar investimen-
tos médios anuais entre 
R$ 85 milhões e R$ 100 
milhões, resultando em 
FCF negativo em R$ 30 
milhões em 2022 e no 
patamar de breakeven em 
2023. Em 2021, a Alliar 
gerou Ebitda de R$ 146 
milhões, com margem 
de 12,9%, e CFFO de R$ 
45 milhões. As premis-
sas incluem crescimen-
to do volume de exames 
de 5% em 2022 e 16% 
em 2023, com aumento 
de participação de aná-
lises clínicas no mix de 
receitas. Os reajustes 
no tíquete médio devem 
ser de aproximadamente 
50% da inflação.

O Conselho de Es-
tratégica Comer-
cial (CEC) apro-

vou, em reunião no Palácio 
do Planalto, o mandato ne-
gociador para a adesão do 
Brasil ao Acordo sobre Co-
mércio de Aeronaves Civis 
da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). O CEC 
é o órgão de deliberação da 
Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) do Ministério 
da Economia que define as 
grandes linhas da política 
comercial brasileira.

“A medida aprovada na 

terça-feira (12) busca faci-
litar o acesso do país a um 
mercado mundial estimado 
em cerca de US$ 3 trilhões. 
O Brasil é o único produ-
tor relevante de aeronaves 
e sócio fundador da OMC 
ainda fora do acordo, que 
entrou em vigor em 1980 e 
reúne 33 membros da orga-
nização”, explica o CEC.

“A adesão do Brasil ao 
acordo reforça o compro-
misso do governo federal 
com a agenda de liberali-
zação comercial multilate-
ral, como já ocorreu com 

o mandato negociador para 
a adesão ao Acordo sobre 
Compras Públicas da OMC 
(Government Procurement 
Agreement – GPA), apro-
vado pelo Conselho em 
2019. Além disso, tem o 
potencial de reduzir o im-
pacto negativo da pandemia 
de Covid-19 sobre o setor 
aéreo, agravado pela guerra 
na Ucrânia”.

Segurança jurídica

Com a aprovação do 
mandato negociador, co-

meça o processo de adesão 
ao Acordo sobre Comércio 
de Aeronaves Civis, que da-
rá às empresas brasileiras do 
setor mais previsibilidade e 
segurança jurídica, facilitan-
do o ingresso no mercado 
dos países signatários e o 
acesso a bens livres de ta-
rifas em cadeias produtivas 
do segmento. “Além dos 
benefícios relacionados à 
previsibilidade e segurança 
jurídica, a adesão permitirá 
que o setor aéreo nacional 
tenha acesso a um espaço 
privilegiado de discussões 

e debates sobre melhores 
práticas regulatórias no se-
tor” comentou o secretário 
de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia, 
Lucas Ferraz.

Entre outros compro-
missos, o acordo elimina 
o Imposto de Importação 
para aeronaves civis – ex-
cluindo o campo militar 
–, suas partes, peças e ou-
tros bens utilizados em 
serviços aéreos. Também 
estabelece compromissos 
não-tarifários para pro-
mover um ambiente favo-

rável ao livre mercado no 
setor, coibindo restrições 
quantitativas, licenças e 
certificações que restrin-
jam o comércio e que 
contrariem o Acordo Ge-
ral sobre Tarifas e Comér-
cio (GATT).

O Brasil já informou aos 
demais sócios do Mercosul 
a sua intenção de iniciar o 
processo de adesão e con-
sultou se há interesse em 
acompanharem o país nesse 
movimento, possibilidade 
que permanece em avalia-
ção pelos sócios.
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)____________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    Nota 2018 2017    _____ ________ ________
Receitas líquida de vendas 19 193.399 222.090
Custo dos produtos vendidos  (80.016) (89.550)     ________ ________
Lucro bruto  113.383 132.540
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas 20.1 (41.745) (44.565)
 Despesas c/ pessoal e encargos 20.2 (51.766) (56.722)
 Despesas com vendas 20.3 (10.680) (8.006)
 Despesas tributárias 20.4 (7.873) (6.654)
 Reversão / (-) Provisão de férias e encargos 20.5 88 (43)
 Depreciações e amortizações 20.6 (1.995) (1.672)
 Outras Receitas / (-) Despesas operacionais 20.7 607 385     ________ ________
Total das receitas (despesas) operacionais  (113.364) (117.277)     ________ ________
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
	resultado	financeiro	“	 	 19	 15.263
 Resultado financeiro líquido 21 (6.953) (8.036)     ________ ________
Lucro antes doIR e contribuição social   (6.934) 7.227
 (-) Provisão para IRPJ e CSLL   -  (2.563)     ________ ________
Resultado líquido do exercício  (6.934) 4.664     ________ ________     ________ ________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Exercicios Fundos em 31/12/2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
      Reserva Prejuízos
    Capital  Reserva de Acumu-
    Social Legal  Lucros lados Total    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2016 101.100 6.313  -  (5.324) 102.089    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -   -   9.235  9.235
 Resultado do exercício  -   -   -   4.664  4.664
 Transferência p/ Reserva 
  de Lucros  -   -  8.575 (8.575)  - 
 Constituição da reserva legal  -   429  (429)  -   -     _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2017 101.100 6.742 8.146  -  115.988    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -  (1.981)  -  (1.981)
 Resultado do exercício  -   -  (6.934)  -  (6.934)
 Transferência p/ 
  Prejuízos Acumulado  -   -   769  (769)  -     _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2018 101.100 6.742  -  (769) 107.073    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    2018 2017    _______ _______
Lucro (prejuízo) do exercício (6.934) 4.664
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) com recursos 
 provenientes de (aplicados nas) atividades operacionais”
 Depreciação do imobilizado 1.995 1.672
 Ganho na venda do imobilizado (76) (221)
 Imobilizado descartado 23 289
 Juros s/ mútuos com pessoas ligadas  -    41
Variações monetárias s/ parcelamentos tributários 4.798 5.962
Ajustes de exercícios anteriores (1.981) 9.235    _______ _______
    (2.175) 21.642
Variação nos ativos / passivos operacionais
 Contas a receber - Clientes 342 (1.011)
 Contas a receber - Outras 346 (411)
 Estoque de mercadorias 3.793 15.492
 Impostos a recuperar (682) 2.972
 Despesas antecipadas 3.820 (3.694)
 Adiantamentos diversos (9.517) 606
 Depósitos judiciais (209) 66
 Fornecedores (4.217) (6.825)
 Partes relacionadas 56 (680)
 Impostos e contribuições a recolher  (425) 387
 Salários e encargos sociais (157) 94
Adiantamentos de clientes 929 (134)    _______ _______
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais (8.096) 28.504
Atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado / intangível (25) (781)
 Venda de imobilizado 99 304
 Empréstimos recebidos de Pessoas Ligadas  -    (27.548)    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento 74 (28.025)
Atividades	de	financiamento
 Pagamentos Parcelamentos Tributários (10.020) (6.543)
 Adesão a Novo Parcelamento Tributário 7.581 6.928
 Pagamento de Empréstimo a Pessoas Ligadas  -    (601)    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
	de	financiamento	 (2.439)	 (216)    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (10.461) 263    _______ _______    _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 59.467 59.204
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49.006 59.467    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (10.461) 263    _______ _______    _______ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

                           Ativo Notas 2018 2017_________________________________ _____ _______ _______
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 49.006 59.467
 Clientes 5 15.319 15.661
 Contas a receber  105 451
 Adiantamentos a fornecedores 6 10.066 457
 Adiantamentos a empregados  295 387
 Estoques de mercadorias 7 100.278 104.071
 Impostos a recuperar 8 2.204 1.522
 Despesas antecipadas  9  -    3.820     _______ _______
Total do ativo circulante  177.273 185.836
Ativo não circulante
 Realizável a longo prazo
  Créditos c/empresas ligadas 10 48.348 48.348
  Depósitos judiciais  422 213
  Depósitos cauções  479 479
 Investimentos
  Participação societária  10 10
 Imobilizado
  Imobilizações 11 6.532 8.353
 Intangível
  Ativos intangíveis  338 533     _______ _______
Total do ativo não circulante  56.129 57.936     _______ _______
Total do ativo  233.402 243.772     _______ _______     _______ _______

                       Passivo Notas 2018 2017_________________________________ _____ _______ _______
Passivo circulante
 Fornecedores 12 4.354 8.571
 Débitos c/empresas ligadas  350 294
 Adiantamentos de clientes 13 3.423 2.494
 Impostos e contribuições a recolher 14 8.468 8.893
 Encargos e obrigações trabalhistas  15 5.096 5.253
 Parcelamentos - Fiscais 16 8.196 13.670     _______ _______
Total do passivo circulante  29.887 39.175
Passivo não circulante
 Exigivel a longo prazo
  Parcelamentos - Fiscais 16 78.148 70.315
  Débitos c/empresas ligadas 17 18.294 18.294     _______ _______
Total do passivo não circulante  96.442 88.609
Patrimônio líquido
 Capital social 18 101.100 101.100
 Reserva legal 22 6.742 6.742
 Reserva de lucros 22  -    8.146
 Prejuízos acumulados 22 (769)  -     _______ _______
Total do patrimônio líquido  107.073 115.988

     _______ _______
Total do passivo e do patrimônio líquido  233.402 243.772     _______ _______     _______ _______

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos 
Em 31/12/2019 e de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$, 
exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
1 - Contexto operacional: HSJ Comercial S.A.(“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo 
como atividade principal a comercialização de artigos de joalheria, e relógios. 
2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis:  
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 foram preparadas com base nas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), observando as diretrizes ema-
nadas pela legislação societária (“Lei nº 6.404/76”) que incluem os novos dis-
positivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, e estão em 
conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Administração da 
companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contá-
beis em 28/04/2019. b) Bases de mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguin-
tes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumentos 
financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos finan-
ceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são 
mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados 
para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais 
políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Com-
preendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan-
ceiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para 
resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não 
excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são 
registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas 
de mercadorias, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise 
individual dos valores a receber e em montantes considerados pela adminis-
tração, necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização des-
ses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de 
créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clien-
tes. No exercício social de 2018, após análise detalhada, a administração op-
tou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa por consi-
derar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua re-
alização. c) Estoque: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor en-
tre o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos 
negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o preço 
médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou ob-
soletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administra-
ção. A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) In-
vestimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de 
custo, e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimen-
to da participação da Companhia nas variações patrimoniais das investidas, 
geradas após a aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuí-
zos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exer-
cício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de 
forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da 
companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil 
do investimento, incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência 
constituam parte do investimento na coligada, a companhia não reconhece 
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou cons-
trutivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada.  
e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação des-
ses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o 
valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmen-
te baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no 
fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alie-
nação ou quando não há benefício econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item 
do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na 
venda e o valor contábil do ativo, e reconhecidos no resultado. Os custos de 
empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de 
ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo 
substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescenta-
dos ao custo de tais ativos até a data em estejam prontos para uso ou venda. 
Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.  
f)	 Instrumentos	 financeiros:	 A administração da companhia determina a 
classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. De-
pendendo da finalidade para qual os instrumentos financeiros foram adquiri-
dos, a companhia classifica-os em: • Ativo ou passivo avaliado a valor justo 
por meio do resultado: São ativos e passivos adquiridos ou incorridos princi-
palmente para a finalidade de venda ou recompra em prazo muito curto;  
• Mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos, ou determináveis, com vencimentos definidos e que a 
Companhia tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. 
• Empréstimos e recebíveis: São os instrumentos não derivativos com paga-
mentos fixados ou determináveis que não estão cotados em mercado de ativo, 
ou seja, são as operações de créditos comerciais da Companhia. g) Provi-
sões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resul-
tantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão 
é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação 
no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas a 
obrigação. 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, o reembolso for virtualmente 
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. h) Imposto de renda 
e contribuição social - correntes e diferidos: Correntes: O Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de  
R$ 240.000,00, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um 
período de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de renda e 9 % de con-
tribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negati-
va. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os cor-
respondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tem-
porárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções contábeis. Em 31/12/2018 a companhia não possuía base de cálculo 
para o imposto de renda e contribuição social diferidos. i) Partes relaciona-
das: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídos 
entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e ven-
da de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condi-
ções normais de mercado para operações semelhantes. j) Outros ativos e 
passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liqui-
dação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulante. k) Apuração das receitas e despesas: As receitas e 
despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de considerar 
os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas 
oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável.  
l)	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa:	A demonstração dos fluxos de caixa 
foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:
    2018 2017    ______ ______
Caixa 43.194 40.701
Bancos conta movimento 2.673 1.113
Aplicações financeiras 3.139 17.653    ______ ______
    49.006 59.467    ______ ______    ______ ______

5 - Clientes: Posição registrada em 31/12/2018 e 2017 corresponde às ru-
bricas abaixo relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços 
conforme demonstrativo a seguir: 2018 2017    ______ ______
Crediário 15.122 15.494
Duplicatas a receber 71 32
Contas a receber - serviços 126 135    ______ ______
    15.319 15.661    ______ ______    ______ ______
Em 2018 após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 - Adian-
tamentos a fornecedores: A composição dos saldos em 31/12/2018 e 
31/12/2017 está apresentada a seguir: 2018 2017    ______ _____
Adiantamentos a fornecedores diversos 1.203 424
Adiantamentos a fornecedores - empresas ligadas 8.863 33    ______ _____
    10.066 457    ______ _____    ______ _____
7 - Estoques de mercadorias: Os valores registrados em 31/12/2018 e 
31/12/2017 correspondem em sua totalidade ao estoque de mercadorias para 
revenda adquiridas de terceiros. A companhia custeia os seus estoques utili-
zando o critério da média ponderada das compras. 8 - Impostos a recuperar: 
Refere-se aos saldos de impostos e contribuições que poderão ser deduzidos 
dos pagamentos futuros da mesma natureza, ou compensados com impostos 
e contribuições, conforme legislação vigente. 2018 2017    _____ _____
ICMS a compensar / recuperar 1.074 586
COFINS a compensar /  recuperar 70 69
PIS a compensar /  recuperar 15 14
IRPJ a compensar /  recuperar 972  -   
CSLL a compensar /  recuperar 73  -   
Adiantamento de parcelamento fiscal  -    853    _____ _____
    2.204 1.522    _____ _____    _____ _____
9 - Despesas antecipadas: Os saldos das despesas antecipadas são de-
monstrados a seguir: 2018 2017    ____ _____
Propaganda  - 3.820
     - 3.820    ____ _____    ____ _____
10 - Créditos com empresas ligadas: As posições apresentadas em 
31/12/2018 e 31/12/2017 correspondem aos mútuos concedidos às empresas 
ligadas. 11 - Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme de-
monstrativo apresentado a seguir:
    Taxa de Saldo    Saldo
    Depre- em    em
    ciação 31/12/ Adi- Bai- Depre- 31/12/
Bem Anual (%) 2017 ção xas ciação 2018________________________ _________ ______ ____ _____ ______ _______
Custo
Veículos  -  1.159  -     -     -    1.159
Móveis e utensílios  -  9.032 56 (166)  -    8.922
Máq., equip. e ferramentas  -  610 1 (36)  -    575
Instalações diversas  -  4.232  -     -     -    4.232
Benfeitorias em Bens de Terceiros - 1.522 9  -     -    1.531
Equipamento de informática  -  1.183 65 (121)  -    1.127     ______ ____ _____ ______ _______
     17.738 131 (323)  -    17.546     ______ ____ _____ ______ _______
Depreciação acumulada
Veículos 20 (1.018)  -     -  (45) (1.063)
Móveis e utensílios 10 (5.318)  -     117  (721) (5.922)
Máq., equip. e ferramentas 10 (510)  -     22  (20) (508)
Instalações diversas 10 (1.606)  -     -  (419) (2.025)
Benfeitorias em Bens de Terceiros - (173)  -     -     493) (666)
Equipamento de informática 20 (760)  -    32 (102) (830)     ______ ____ _____ ______ _______
     (9.385)  -     171  (1.800) (11.014)     ______ ____ _____ ______ _______
Custo líquido  8.353 131 (152) (1.800) 6.532     ______ ____ _____ ______ _______     ______ ____ _____ ______ _______
12 - Fornecedores: Composição dos valores de fornecedores conforme de-
monstrativo a seguir: 2018 2017    _____ _____
Fornecedores de mercadorias 93 3.536
Fornecedores - concessionárias 5 13
Alugueis entre empresas ligadas 24 30
Fornecedores - aluguéis e uso e consumo 4.232 4.992    _____ _____
    4.354 8.571    _____ _____    _____ _____
13 - Adiantamentos de clientes: Os saldos dos adiantamentos de clientes 
são demonstrados a seguir: 2018 2017    _____ _____
Certificados de presentes 616 615
Sinal de reserva 2.702 1.756
Outros adiantamentos  -    1
Nelly Joias e Curiosidades 105 122    _____ _____
    3.423 2.494    _____ _____    _____ _____
14 - Impostos e contribuições a recolher: Os impostos e contribuições a 
recolher nos exercícios em 31/12/2018 e 31/12/2017 estão apresentados a 
seguir: 2018 2017    _____ _____
ICMS a recolher 4.967 4.860
COFINS a recolher 2.167 2.228
PIS a recolher 470 483
ISS a recolher  -    1
Impostos retidos na fonte  693 541
IRPJ a recolher 54 517
CSLL a recolher 117 263    _____ _____
    8.468 8.893    _____ _____    _____ _____
15 - Encargos e obrigações trabalhistas: Em 31/12/2018 e 31/12/2017 os 
saldos que compõem os encargos e obrigações trabalhistas estão apresenta-
dos a seguir: 2018 2017    _____ _____
FGTS a recolher 275 245
INSS a recolher 983 1.081
INSS retido na fonte 5 7
Provisão de férias 2.844 2.909
Provisão FGTS s/férias 227 232
Provisão INSS s/férias 762 779    _____ _____
    5.096 5.253    _____ _____    _____ _____
16 - Parcelamentos Fiscais: 16.1 - Representa 161 parcelas do parce-
lamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de 
acordo com o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024. 
16.2 - Representa 180 parcelas do parcelamento de débitos concedido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 
12.996/2014, a terminar em outubro/2029. 16.3 - Representa 150 parce-
las do parcelamento de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil 
- RFB, de acordo com o Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, 
a terminar em Abril/2029. 16.4 - Resumo dos parcelamentos Fiscais:  
Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB, e realizados con-
forme demonstrado a seguir:

Exercício 2018__________________________________________________________________
    Lei Lei Lei
Modalidade 11.941/2009 12.996/2014 13.496/2017 Totais________________ __________ __________ __________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  105.801
Variação Monetária  2.680  25.240 1.410  29.330
Pagtos realizados  (3.365)  (40.221)  (5.201)  (48.787)    __________ __________ __________ ________
Saldo a Pagar  3.210  70.327  12.807 86.344    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
Curto Prazo  550  6.498  1.148  8.196
Longo Prazo  2.660  63.829  11.659 78.148    __________ __________ __________ ________
Totais  3.210  70.327  12.807  86.344    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________

Exercício 2017__________________________________________________________________
Modalidade 11.941/2009 12.996/2014 13.496/2017 Totais________________ __________ __________ __________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  6.928  96.131
Variação Monetária  2.563  21.968  - 24.531
Pagtos realizados  (2.823)  (33.854)  -  (36.677)    __________ __________ __________ ________
Saldo a Pagar  3.635  73.422  6.928 83.985    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
Curto Prazo  532  6.210  6.928  13.670
Longo Prazo  3.103  67.212  -  70.315    __________ __________ __________ ________
Totais  3.635  73.422  6.928  83.985    __________ __________ __________ ________    __________ __________ __________ ________
17 - Débitos com empresas ligadas: Esta rubrica demonstra os saldos de 
mútuos contraídos com empresas ligadas. 18 - Capital social: O capital social 
da empresa corresponde ao montante de R$101.100 e está representado por 
101.100.000 ações ordinárias totalmente integralizadas, com valor nominal de 
R$ 1,00 (hum real) cada uma.

19 - Receita líquida: 2018 2017    _______ _______
Receita bruta de vendas e serviços 277.648 311.031
(-) Devoluções descontos e outros (25.384) (28.178)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (58.865) (60.763)    _______ _______
    193.399 222.090    _______ _______    _______ _______
20 - Despesas por natureza:
20.1 - Despesas administrativas: 2018 2017    _______ _______
Prediais (30.848) (31.318)
Segurança patrimonial (118) (73)
Seguros (59) (59)
Prestação de serviços (5.857) (8.670)
Informática (537) (87)
Veículos (76) (90)
Comunicação (1.163) (1.508)
Viagens (854) (598)
Fretes e logística (111) (102)
Gerais (2.016) (1.902)
Legais e Jurídicas (106) (142)
Registro e Proteção de Marcas  - (16)    _______ _______
    (41.745) (44.565)    _______ _______    _______ _______
20.2 - Pessoal e encargos: 2018 2017    _______ _______
Remuneração dos administradores (3.397) (3.430)
Proventos (32.633) (36.133)
FGTS (2.332) (2.588)
INSS (8.340) (9.207)
Encargos RT  - (11)
Vale transporte (551) (424)
PAT (2.413) (2.861)
Assistência médica e social (1.894) (1.790)
Previdência complementar (8) (4)
Salário família (6) (9)
Salário maternidade (112) (152)
Seguro de vida (24) (28)
Benefícios diversos (41) (60)
Treinamentos e cursos (3) (5)
Outras despesas com pessoal (12) (20)    _______ _______
    (51.766) (56.722)    _______ _______    _______ _______
20.3 - Despesas c/ vendas 2018 2017    _______ _______
Propaganda e publicidade (10.096) (7.746)
Despesas gerais com vendas (584) (260)    _______ _______
    (10.680) (8.006)    _______ _______    _______ _______
20.4 - Despesas Tributárias:  2018 2017    _______ _______
ICMS (1.510) (5.550)
PIS (17) (19)
COFINS (94) (106)
Contribuição Sindical patronal (80) (67)
Multas de mora (391) (544)
Taxas e impostos diversos (298) (118)
Multas P/ Infrações Fiscais (5.483) (250)    _______ _______
    (7.873) (6.654)    _______ _______    _______ _______
20.5 - Reversão / (-) Provisão para férias e encargos 2018 2017    _______ _______
Provisão para férias 65 (32)
FGTS sobre férias 5 (2)
INSS sobre férias 18 (9)    _______ _______
    88 (43)    _______ _______    _______ _______
20.6 - Depreciações e amortizações: 2018 2017    _______ _______
Depreciações e amortizações (1.995) (1.672)    _______ _______
    (1.995) (1.672)    _______ _______    _______ _______
20.7 - Outras receitas/ (-) Despesas: 2018 2017    _______ _______
Outras receitas
 Despesas reavidas 40 80
 Aluguéis de ativos entre empresas ligadas 385 348
 Outras receitas eventuais 195 60
 Ganho na Venda de bens de ativos permanentes 76 221
Outras despesas
 Perdas diversas (66) (36)
 Baixa de bens (23) (288)    _______ _______
Resultado líquido das outras receitas/despesas 607 385    _______ _______    _______ _______
21 - Resultado Financeiro: 2018 2017    _______ _______
Receitas	financeiras
 Juros ativos 276 235
 Variações cambiais 21 13
 Receitas de aplicações financeiras 1.438 1.204
 Descontos obtidos 26 290
 Variações monetárias  -    166
 Outras receitas financeiras  1  -   
Despesas	financeiras
 Juros passivos (5.930) (7.499)
 Variações cambiais (25) (12)
 Despesas bancárias (69) (41)
 IOF (52) (34)
 Variações monetárias  -    (82)
 Despesas com cartão de crédito (2.575) (2.158)
 Descontos concedidos (45)  -   
 Aluguel de terminal de cartão de crédito (19) (55)
 Outras despesas financeiras  -    (63)    _______ _______
Resultado	financeiro	líquido	 (6.953)	 (8.036)    _______ _______    _______ _______
22 - Destinação do resultado e constituição de reservas: O prejuízo apu-
rado ao final do exercício, acrescido dos ajustes de exercícios anteriores,  
serão compensados em parte com o saldo da conta de reserva de lucros.  
O saldo remanescente será destinado para a conta de prejuízos acumulados. 
    2018    ______
Lucros acumulados 8.146
Ajustes de exercícios anteriores (1.981)
Resultado do exercício (6.934)    ______
Saldo a transferir para a prejuízos acumulados (769)    ______    ______
Constituição da reserva legal (5%)  -    ______
23 - Cobertura de seguros: A Companhia mantém apólices de seguros con-
tratados junto a algumas das principais seguradoras do país, que foram defi-
nidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e 
o grau de risco envolvido.

Roberto Stern - Diretor Presidente
Luiz Carlos Rodrigues Machado - Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)____________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    Nota 2019 2018    _____ ________ ________
Receitas líquida de vendas 19 213.883 193.399
Custo dos produtos vendidos  (96.403) (80.016)     ________ ________
Lucro bruto  117.480 113.383
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas 20.1 (42.267) (41.745)
 Despesas c/ pessoal e encargos 20.2 (54.395) (51.766)
 Despesas com vendas 20.3 (12.149) (10.680)
 Despesas tributárias 20.4 (3.251) (7.873)
 Reversão / (-) Provisão de férias e encargos 20.5 (272) 88
 Depreciações e amortizações 20.6 (1.846) (1.995)
 Outras Receitas / (-) Despesas operacionais 20.7 (211) 607     ________ ________
Total das receitas (despesas) operacionais  (114.391) (113.364)     ________ ________
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
	resultado	financeiro	 	 3.089	 19
Resultado financeiro líquido 21 (6.342) (6.953)     ________ ________
Lucro antes do IR e contribuição social   (3.253) (6.934)
 (-) Provisão para IRPJ e CSLL   -     -        ________ ________
Resultado líquido do exercício  (3.253) (6.934)     ________ ________     ________ ________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Exercicios Fundos em 31/12/2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
      Reserva Prejuízos
    Capital  Reserva de Acumu-
    Social Legal  Lucros lados Total    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2017 101.100 6.742 8.146  -    115.988    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Ajustes de exercícios 
  anteriores  -   -  (1.981)  -  (1.981)
 Resultado do exercício  -   -  (6.934)  -  (6.934)
 Transferência p/ Prejuízos 
  Acumulados  -   -   769  (769)  -       _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2018 101.100 6.742  -    (769) 107.073    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Resultado do exercício  -   -   -  (3.253) (3.253)    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2019 101.100 6.742  -    (4.022) 103.820    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    2019 2018    _______ _______
Lucro (prejuízo) do exercício (3.253) (6.934)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) com recursos
 provenientes de (aplicados nas) atividades operacionais”
 Depreciações / amortizações 1.846 1.995
 Ganho na venda do imobilizado (128) (76)
 Imobilizado descartado 928 23
 Variações monetárias s/ parcelamentos tributários 3.560 4.798
 Ajuste de exercícios anteriores  -    (1.981)    _______ _______
    2.953 (2.175)
Acréscimos ou decréscimos nos ativos e passivos 
 operacionais 
 Contas a receber - Clientes 3.077 342
 Contas a receber - Outras (129) 346
 Estoque de mercadorias (3.592) 3.793
 Impostos a recuperar (792) (682)
 Despesas antecipadas (972) 3.820
 Adiantamentos diversos 10.025 (9.517)
 Depósitos judiciais (118) (209)
 Fornecedores 17.162 (4.217)
 Partes relacionadas 663 56
 Impostos e contribuições a recolher  238 (425)
 Salários e encargos sociais 396 (157)
 Adiantamentos de clientes 645 929    _______ _______
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais 29.556 (8.096)
Atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado / intangível (581) (25)
 Venda de imobilizado 330 99    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento (251) 74
Atividades	de	financiamento	
 Pagamentos Parcelamentos Tributários (8.472) (10.020)
 Adesão a Novo Parcelamento Tributário  -    7.581    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
	de	financiamento	 (8.472)	 (2.439)    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 20.833 (10.461)    _______ _______    _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 49.006 59.467
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 69.839 49.006    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 20.833 (10.461)    _______ _______    _______ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

                           Ativo Notas 2019 2018_________________________________ _____ _______ _______
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 69.839 49.006
 Clientes 5 12.242 15.319
 Contas a receber  234 105
 Adiantamentos a fornecedores  108 10.066
 Adiantamentos a empregados  228 295
 Estoques de mercadorias 6 103.870 100.278
 Impostos a recuperar 7 2.996 2.204
 Despesas antecipadas  8 972  -     _______ _______
Total do ativo circulante  190.489 177.273
Ativo não circulante 
 Realizável a longo prazo 
  Créditos c/empresas ligadas 9 48.348 48.348
  Depósitos judiciais  540 422
  Depósitos cauções  479 479
 Investimentos
  Participação societária  10 10
 Imobilizado 
  Imobilizações 10 4.331 6.532
 Intangível 
  Ativos intangíveis  144 338     _______ _______
Total do ativo não circulante  53.852 56.129     _______ _______
Total do ativo  244.341 233.402     _______ _______     _______ _______

                         Passivo Notas 2019 2018_________________________________ _____ _______ _______
Passivo circulante
 Fornecedores 11 21.516 4.354
 Débitos c/empresas ligadas 12 1.013 350
 Adiantamentos de clientes 13 4.068 3.423
 Impostos e contribuições a recolher 14 8.706 8.468
 Encargos e obrigações trabalhistas  15 5.492 5.096
 Parcelamentos - Fiscais 16 8.546 8.196     _______ _______
Total do passivo circulante  49.341 29.887
Passivo não circulante 
 Exigivel a longo prazo 
  Parcelamentos - Fiscais 16 72.886 78.148
  Débitos c/empresas ligadas 17 18.294 18.294     _______ _______
Total do passivo não circulante  91.180 96.442
Patrimônio líquido 
 Capital social 18 101.100 101.100
 Reserva legal 22 6.742 6.742
 Prejuízos acumulados 22 (4.022) (769)     _______ _______
Total do patrimônio líquido  103.820 107.073

     _______ _______
Total do passivo e do patrimônio líquido  244.341 233.402     _______ _______     _______ _______

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos 
Em 31/12/2019 e de 2018 - (Valores expressos em milhares de reais - R$, 

exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
1 - Contexto operacional: HSJ Comercial S.A.(“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo 
como atividade principal a comercialização de artigos de joalheria, e relógios. 
2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis:  
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31/112/2019 e 2018 foram preparadas com base nas 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), observando as diretrizes 
emanadas pela legislação societária (“Lei 6.404/76”) que incluem os novos 
dispositivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela 11.941/09, e estão em con-
formidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Administração da com-
panhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contábeis 
em 29/04/2020. b) Bases de mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes 
itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumentos finan-
ceiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos financeiros 
não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensu-
rados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda mensu-
rados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação:  
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo 
com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moe-
da funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, mo-
eda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados para milha-
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais políticas 
contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplica-
das de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas de-
monstrações financeiras. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os 
saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras.  
Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas dos ba-
lanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para resga-
te, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescidos 
dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não excede o valor 
de mercado. a) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas e 
mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de mercado-
rias, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise individual dos 
valores a receber e em montantes considerados pela administração, necessá-
ria e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os 
quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos de clien-
tes devedores ou de mudança na situação financeira de clientes. No exercício 
social de 2019, após análise detalhada, a administração optou por não consti-
tuir provisão para créditos de liquidação duvidosa por considerar irrelevante o 
risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de 
clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização. b) Estoque: 
Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de 
realização (valor estimado de venda no curso normal dos negócios, menos as 
despesas estimadas para realizar a venda) e o preço médio de aquisição.  
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituí-
das quando consideradas necessárias pela administração. A companhia cus-
teia seus estoques usando a média ponderada. c) Investimentos: Os investi-
mentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo, e o seu 
valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participa-
ção da Companhia nas variações patrimoniais das investidas, geradas após a 
aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuízos de suas coli-
gadas é reconhecida na demonstração do resultado do exercício e sua parti-
cipação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de forma reflexa 
diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da companhia nas 
perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, 
incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência constituam parte 
do investimento na coligada, a companhia não reconhece perdas adicionais, a 
menos que tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formali-
zadas) de fazer pagamentos por conta da coligada. D) Imobilizado: Demons-
trado ao valor de custo deduzido de depreciação e das perdas por redução ao 
valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos tem início quando 
estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos 
imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu 
valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terre-
nos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e 
os métodos de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito 
de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.  
O item do imobilizado é baixado após a alienação ou quando não há benefício 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos 
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados 
pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo, 
e reconhecidos no resultado. Os custos de empréstimos atribuídos diretamen-
te à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, os quais levam, 
necessariamente, um período de tempo substancial para ficar prontos para 
uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais ativos até a data 
em estejam prontos para uso ou venda. Quando parte de um item de imobili-
zado tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. e)	Instrumentos	financeiros:	A ad-
ministração da companhia determina a classificação de seus instrumentos fi-
nanceiros no reconhecimento inicial. Dependendo da finalidade para qual os 
instrumentos financeiros foram adquiridos, a companhia classifica-os em:  
• Ativo ou passivo avaliado a valor justo por meio do resultado: São ativos 
e passivos adquiridos ou incorridos principalmente para a finalidade de venda 
ou recompra em prazo muito curto; • Mantidos até o vencimento: São ativos 
financeiros não derivativos, com pagamentos fixos, ou determináveis, com 
vencimentos definidos e que a Companhia tem a intenção positiva e capacida-
de de manter até o vencimento. • Empréstimos e recebíveis: São os instru-
mentos não derivativos com pagamentos fixados ou determináveis que não 
estão cotados em mercado de ativo, ou seja, são as operações de créditos 
comerciais da Companhia. f) Provisões: Reconhecidas para obrigações pre-
sentes (legais ou presumidas) resultantes de eventos passados em que seja 
possível estimar os valores de forma confiável e cuja a liquidação seja prová-
vel. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considera-
ções requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, conside-
rando os riscos e as incertezas relativas a obrigação. Quando se espera que 
alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de 
uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, 
e somente, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado 
de forma confiável. g) Imposto de renda e contribuição social - correntes 
e diferidos: Correntes: O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
anual tributável excedente de R$ 240.000,00, para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para contribuição social e consideram a compensação 
de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social, limitada a 30% do 
lucro real. As declarações de impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas 
autoridades fiscais por um período de cinco anos da data da declaração. Dife-
ridos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% para o im-
posto de renda e 9 % de contribuição social sobre as diferenças temporárias, 
prejuízo fiscal e base negativa. O imposto diferido é reconhecido com relação 
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos 
para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributa-
ção. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem 
aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas 
leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apre-
sentação das demonstrações contábeis. Em 31/12/2019 a companhia não 
possuía base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, diferi-
dos. i) Partes relacionadas: No decorrer de suas operações, direitos e obri-
gações são contraídos entre partes relacionadas, oriundas de operações mer-
cantis de compra e venda de mercadorias e serviços, e operações de mútuos 
pactuados em condições normais de mercado para operações semelhantes.  
j) Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável 
que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso con-
trário, são demonstrados como não circulante. k) Apuração das receitas e 
despesas: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência, além de considerar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo 
com os índices e taxas oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realiza-
ção, quando aplicável. l)	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa:	A demonstra-
ção dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto.

4 - Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de 
caixa são demonstrados a seguir: 2019 2018    ______ ______
Caixa 52.294 43.194
Bancos conta movimento 12.773 2.673
Aplicações financeiras 4.772 3.139    ______ ______
    69.839 49.006    ______ ______    ______ ______
5 - Clientes: Posição registrada em 31/12/2019 e 2018 corresponde às ru-
bricas abaixo relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços 
conforme demonstrativo a seguir: 2019 2018    ______ ______
Crediário 12.008 15.122
Duplicatas a receber 133 71
Contas a receber - serviços 101 126    ______ ______
    12.242 15.319    ______ ______    ______ ______
Em 2019 após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 - Esto-
ques de mercadorias: Os valores registrados em 31/12/2019 e 31/12/2018 
correspondem em sua totalidade ao estoque de mercadorias para revenda 
adquiridas de terceiros. A companhia custeia os seus estoques utilizando o 
critério da média ponderada das compras. 7 - Impostos a recuperar: Refe-
re-se aos saldos de impostos e contribuições que poderão ser deduzidos dos 
pagamentos futuros da mesma natureza, ou compensados com impostos e 
contribuições, conforme legislação vigente. 2019 2018    _____ _____
ICMS a compensar / recuperar 1.751 1.074
COFINS a compensar /  recuperar 103 70
PIS a compensar /  recuperar 22 15
IRPJ a compensar /  recuperar 1.047 972
CSLL a compensar /  recuperar 73 73    _____ _____
    2.996 2.204    _____ _____    _____ _____
8 - Despesas antecipadas: Os saldos das despesas antecipadas são de-
monstrados a seguir: 2019 2018    ____ ____
Propaganda 972  -       ____ ____
    972  -     ____ ____    ____ ____
9 - Créditos com empresas ligadas:As posições apresentadas em 31/12/2019 
e 31/12/2018 correspondem a mútuos concedidos às empresas ligadas.  
10 - Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme demonstrativo 
apresentado a seguir: Taxa de Saldo    Saldo
    Depre- em    em
    ciação 31/12/ Adi- Bai- Depre- 31/12/
Bem Anual (%) 2018 ção xas ciação 2019________________________ _________ ______ ____ _____ ______ _______
Custo
Veículos  -  1.159 64 (99)  -    1.124
Móveis e utensílios  -  8.922 362 (649)  -    8.635
Máq., equip. e ferramentas  -  575 24 (39)  -    560
Instalações diversas  -  4.232 93 (1.849)  -    2.476
Benfeitorias em Bens de Terceiros - 1.531  -     -     -    1.531
Equipamento de informática  -  1.127 38 (111)  -    1.054     ______ ____ _____ ______ _______
     17.546 581 (2.747)  -    15.380     ______ ____ _____ ______ _______
Depreciação acumulada
Veículos 20 (1.063)  -     99  (45) (1.009)
Móveis e utensílios 10 (5.922)  -     378  (691) (6.235)
Máq., equip. e ferramentas 10 (508)  -     24  (26) (510)
Instalações diversas 10 (2.025)  -     1.025  (309) (1.309)
Benfeitorias em Bens de Terceiros - (666)  -    - (494) (1.160)
Equipamento de informática 20 (830)  -    91 (87) (826)     ______ ____ _____ ______ _______
     (11.014)  -     1.617  (1.652) (11.049)     ______ ____ _____ ______ _______
Custo líquido  6.532 581 (1.130) (1.652) 4.331     ______ ____ _____ ______ _______     ______ ____ _____ ______ _______
11 - Fornecedores: Composição dos valores de fornecedores conforme de-
monstrativo a seguir: 2019 2018    ______ _____
Fornecedores de mercadorias 15.548 93
Fornecedores - consignações 82  -   
Fornecedores - concessionárias 6 5
Fornecedores - aluguéis e uso e consumo 5.879 4.256
Fornecedores - pessoas físicas 1  -    ______ _____
    21.516 4.354    ______ _____    ______ _____
12 - Débitos com empresas ligadas: Composição dos débitos com empresas 
ligadas conforme demonstrativo apresentado a seguir: 2019 2018    _____ ____
Contas a pagar - H. Stern 3 9
Conta Corrente - Rivoli  1.010 341    _____ ____
    1.013 350    _____ ____    _____ ____
13 - Adiantamentos de clientes: Os saldos dos adiantamentos de clientes 
são demonstrados a seguir: 2019 2018    _____ _____
Certificados de presentes 840 616
Sinal de reserva 3.130 2.702
Nelly Joias e Curiosidades 98 105    _____ _____
    4.068 3.423    _____ _____    _____ _____
14 - Impostos e contribuições a recolher: Os impostos e contribuições a 
recolher nos exercícios em 31/12/2019 e 31/12/2018 estão apresentados a 
seguir: 2019 2018    _____ _____
ICMS a recolher 5.448 4.967
COFINS a recolher 1.851 2.167
PIS a recolher 401 470
Impostos retidos na fonte  835 693
IRPJ a recolher 54 54
CSLL a recolher 117 117    _____ _____
    8.706 8.468    _____ _____    _____ _____
15 - Encargos e obrigações trabalhistas: Em 31/12/2019 e 31/12/2018 os 
saldos que compõem os encargos e obrigações trabalhistas estão apresenta-
dos a seguir: 2019 2018    _____ _____
FGTS a recolher 328 275
INSS a recolher 1.052 983
INSS retido na fonte 7 5
Provisão de férias 3.046 2.844
Provisão FGTS s/férias 243 227
Provisão INSS s/férias 816 762    _____ _____
    5.492 5.096    _____ _____    _____ _____
16 - Parcelamentos Fiscais: 16.1 - Representa 161 parcelas do parcelamen-
to de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com 
o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024. 16.2 - Representa 
180 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 12.996/2014, a terminar 
em outubro/2029. 16.3 - Representa 150 parcelas do parcelamento de débitos 
concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com o Artigo 2º, 
inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, a terminar em Abril/2029. 16.4 - Re-
sumo	dos	parcelamentos	fiscais:	Os parcelamentos descritos estão conso-
lidados pela RFB, e realizados conforme demonstrado a seguir:

Exercício 2019__________________________________________________________________
Modalidade Lei 11.941/2009 Lei 12.996/2014 Lei 13.496/2017 Totais________________ _____________ _____________ _____________ _______
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  105.801
Variação Monetária  2.773  28.046  2.071  32.890
Pagtos realizados  (3.925)  (46.869)  (6.465)  (57.259)   ‘ _____________ _____________ _____________ _______
Saldo a Pagar  2.743  66.485 12.204  81.432   ‘ _____________ _____________ _____________ _______   ‘ _____________ _____________ _____________ _______
Curto Prazo  568  6.768  1.210  8.546
Longo Prazo  2.175  59.717  10.994 72.886    ______ _______ ______ ________
Totais  2.743  66.485  12.204  81.432   ‘ _____________ _____________ _____________ _______   ‘ _____________ _____________ _____________ _______

Exercício 2019__________________________________________________________________
Modalidade Lei 11.941/2009 Lei 12.996/2014 Lei 13.496/2017 Totais________________ _____________ _____________ _____________ _______
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  105.801
Variação Monetária  2.680  25.240 1.410  29.330
Pagtos realizados  (3.365)  (40.221)  (5.201)  (48.787)   ‘ _____________ _____________ _____________ _______
Saldo a Pagar  3.210  70.327 12.807  86.344   ‘ _____________ _____________ _____________ _______   ‘ _____________ _____________ _____________ _______
Curto Prazo  550 6.498  1.148  8.196
Longo Prazo  2.660  63.829  11.659 78.148   ‘ _____________ _____________ _____________ _______
Totais  3.210  70.327 12.807  86.344   ‘ _____________ _____________ _____________ _______   ‘ _____________ _____________ _____________ _______

17 - Débitos com empresas ligadas: Esta rubrica demonstra os saldos de 
mútuos contraídos com empresas ligadas. 18 - Capital social: O capital social 
da empresa corresponde ao montante de R$101.100 e está representado por 
101.100.000 ações ordinárias totalmente integralizadas, com valor nominal de 
R$ 1,00 (hum real) cada uma. 19 - Receita líquida: 2019 2018    _______ _______
Receita bruta de vendas e serviços 294.157 277.648
(-) Devoluções descontos e outros (23.346) (25.384)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (56.928) (58.865)    _______ _______
    213.883 193.399    _______ _______    _______ _______
20 - Despesas por natureza: 20.1 - Despesas administrativas:
    2019 2018    _______ _______
Prediais (33.367) (30.848)
Segurança patrimonial (175) (118)
Seguros (2) (59)
Prestação de serviços (4.041) (5.857)
Informática (284) (537)
Veículos (76) (76)
Comunicação (814) (1.163)
Viagens (820) (854)
Fretes e logística (171) (111)
Gerais (2.448) (2.016)
Legais e Jurídicas (69) (106)    _______ _______
    (42.267) (41.745)    _______ _______    _______ _______
20.2 - Pessoal e encargos: 2019 2018    _______ _______
Remuneração dos administradores (3.090) (3.397)
Proventos (34.714) (32.633)
FGTS (2.484) (2.332)
INSS (8.745) (8.340)
Vale transporte (522) (551)
PAT (2.508) (2.413)
Assistência médica e social (2.041) (1.894)
Previdência complementar  -    (8)
Salário família (4) (6)
Salário maternidade (159) (112)
Seguro de vida (24) (24)
Benefícios diversos (73) (41)
Treinamentos e cursos (7) (3)
Outras despesas com pessoal (24) (12)    _______ _______
    (54.395) (51.766)    _______ _______    _______ _______
20.3 - Despesas c/ vendas: 2019 2018    _______ _______
Propaganda e publicidade (11.569) (10.096)
Despesas gerais com vendas (580) (584)    _______ _______
    (12.149) (10.680)    _______ _______    _______ _______
28.4 - Despesas Tributárias: 2019 2018    _______ _______
ICMS (2.940) (1.510)
PIS (15) (17)
COFINS (77) (94)
Contribuição Sindical patronal (66) (80)
Multas de mora (51) (391)
Taxas e impostos diversos (94) (298)
Multas P/ Infrações Fiscais (8) (5.483)    _______ _______
    (3.251) (7.873)    _______ _______    _______ _______
20.5 - Reversão / (-) Provisão para férias e encargos: 2019 2018    _____ ____
Provisão para férias (202) 65
FGTS sobre férias (16) 5
INSS sobre férias (54) 18    _____ ____
    (272) 88    _____ ____    _____ ____
20.6 - Depreciações e amortizações: 2019 2018    ______ ______
Depreciações e amortizações (1.846) (1.995)    ______ ______
    (1.846) (1.995)    ______ ______    ______ ______
20.7 - Outras receitas/ (-) Despesas: 2019 2018    ____ ____
Outras receitas
 Despesas reavidas 38 40
 Aluguéis de ativos entre empresas ligadas 441 385
 Outras receitas eventuais 153 195
 Ganho na Venda de bens de ativos permanentes 128 76
Outras despesas
 Perdas diversas (43) (66)
 Baixa de bens (928) (23)    ____ ____
Resultado líquido das outras receitas/despesas (211) 607    ____ ____    ____ ____
21 - Resultado Financeiro: 2019 2018    ______ ______
Receitas	financeiras
 Juros ativos 246 276
 Variações cambiais ativas  -    21
 Receitas de aplicações financeiras 382 1.438
 Descontos obtidos 7 26
 Variações monetárias ativas 6  -   
 Outras receitas financeiras  159 1
Despesas	financeiras
 Juros passivos (9) (5.930)
 Variações cambiais passivas (3) (25)
 Despesas bancárias (52) (69)
 IOF (22) (52)
 Variações monetárias (3.560)  -   
 Despesas com cartão de crédito (3.301) (2.575)
 Descontos concedidos (25) (45)
 Aluguel de terminal de cartão de crédito (167) (19)
 Outras despesas financeiras (3)  -    ______ ______
Resultado	financeiro	líquido	 (6.342)	 (6.953)    ______ ______    ______ ______
22 - Destinação do resultado e constituição de reservas: O prejuízo apura-
do ao final do exercício será destinado para a conta de prejuízos acumulados. 
    2019    ______
Prejuízos acumulados (769)
Resultado do exercício (3.253)    ______
Saldo a transferir para a prejuízos acumulados (4.022)    ______    ______
Constituição da reserva legal (5%)  -     ______
23 - Cobertura de seguros: A Companhia mantém apólices de seguros con-
tratados junto a algumas das principais seguradoras do país, que foram defi-
nidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e 
o grau de risco envolvido.

Roberto Stern - Diretor Presidente
Luiz Carlos Rodrigues Machado - ontador - CRC - RJ 067.810/O-6
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)____________________________________________________________________________________________________________________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    Nota 2020 2019    _____ ________ ________
Receitas líquida de vendas 19 185.634 213.883
 Custo dos produtos vendidos  (82.025) (96.403)     ________ ________
Lucro bruto  103.609 117.480
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas administrativas 20.1 (34.193) (42.267)
Despesas c/ pessoal e encargos 20.2 (45.939) (54.395)
 Despesas com vendas 20.3 (5.088) (12.149)
 Despesas tributárias 20.4 (7.635) (3.251)
 Reversão / (-) Provisão de férias e encargos 20.5 548 (272)
 Depreciações e amortizações 20.6 (1.280) (1.846)
 Outras Receitas / (-) Despesas operacionais 20.7 45.274 (211)     ________ ________
Total das receitas (despesas) operacionais  (48.313) (114.391)     ________ ________
Lucro (prejuízo) operacional antes do 
	resultado	financeiro	 	 55.296	 3.089
Resultado	financeiro	líquido	 21	 39.288	 (6.342)     ________ ________
Lucro antes do IR e contribuição social   94.584 (3.253)
 (-) Provisão para IRPJ e CSLL  (30.458)  -     ________ ________
Resultado líquido do exercício  64.126 (3.253)     ________ ________     ________ ________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Exercicios Fundos em 31/12/2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
      Reserva Prejuízos
    Capital  Reserva de Acumu-
    Social Legal  Lucros lados Total    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2018 101.100 6.742  -    (769) 107.073    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Resultado do exercício  -   -   -  (3.253) (3.253)    _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2019 101.100 6.742  -    (4.022) 103.820    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______
 Resultado do exercício  -   -   -  64.126 64.126
 Transferência p/ Prejuízos 
 Acumulados  -   -   60.104  (60.104)  -   
Constituição da reserva legal  -   3.005  (3.005)  -   -      _______ _______ _______ ________ _______
Saldos em 31/12/2020 101.100 9.747 57.099  -    167.946    _______ _______ _______ ________ _______    _______ _______ _______ ________ _______

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC
Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
    2020 2019    _______ _______
Lucro (prejuízo) do exercício 64.126 (3.253)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) com recursos 
 provenientes de (aplicados nas) atividades operacionais
 Depreciações / amortizações 1.280 1.846
 Ganho na venda do imobilizado (110) (128)
 Imobilizado descartado 22 928
 Juros s/ mútuos com pessoas ligadas (11.085)  -   
 Variações monetárias s/ parcelamentos tributários 2.053 3.560    _______ _______
    56.286 2.953
Acréscimos ou decréscimos nos ativos e passivos 
 operacionais 
 Contas a receber - Clientes 1.416 3.077
 Contas a receber - Outras 29 (129)
 Estoque de mercadorias (534) (3.592)
 Impostos a recuperar (44.347) (792)
 Despesas antecipadas 712 (972)
 Adiantamentos diversos (195) 10.025
 Depósitos judiciais (172) (118)
 Fornecedores (6.947) 17.162
 Partes relacionadas 495 663
 Impostos e contribuições a recolher  9.282 238
 Salários e encargos sociais (573) 396
 Adiantamentos de clientes 3.421 645    _______ _______
Caixa líquido Proveniente das atividades operacionais 18.873 29.556
Atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado / intangível (265) (581)
 Venda de imobilizado 140 330
 Empréstimos recebidos de Pessoas Ligadas 19.985  -       _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento 19.860 (251)
Atividades	de	financiamento	
 Pagamentos Parcelamentos Tributários (9.585) (8.472)
 Adesão a Novos Parcelamentos Tributários 4.642  -    _______ _______
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
	de	financiamento	 (4.943)	 (8.472)    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 33.790 20.833    _______ _______    _______ _______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 69.839 49.006
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 103.629 69.839    _______ _______
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 33.790 20.833    _______ _______    _______ _______
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

                           Ativo Notas 2020 2019_________________________________ _____ _______ _______
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 103.629 69.839
 Clientes 5 10.826 12.242
 Contas a receber  205 234
 Adiantamentos a fornecedores  284 108
 Adiantamentos a empregados  247 228
 Estoques de mercadorias 6 104.404 103.870
 Impostos a recuperar 7 47.343 2.996
 Despesas antecipadas  8 260 972     _______ _______
Total do ativo circulante  267.198 190.489
Ativo não circulante
 Realizável a longo prazo
  Créditos c/empresas ligadas 9 39.448 48.348
  Depósitos judiciais  712 540
  Depósitos cauções  479 479
 Investimentos
  Participação societária  10 10
 Imobilizado
  Imobilizações 10 3.037 4.331
 Intangível
  Ativos intangíveis  371 144     _______ _______
Total do ativo não circulante  44.057 53.852     _______ _______
Total do ativo  311.255 244.341     _______ _______     _______ _______

                         Passivo Notas 2020 2019_________________________________ _____ _______ _______
Passivo circulante
 Fornecedores 11 14.569 21.516
 Débitos c/empresas ligadas 12 1.508 1.013
 Adiantamentos de clientes 13 7.489 4.068
 Impostos e contribuições a recolher 14 17.988 8.706
 Encargos e obrigações trabalhistas  15 4.919 5.492
 Parcelamentos - Fiscais 16 11.018 8.546     _______ _______
Total do passivo circulante  57.491 49.341
Passivo não circulante
 Exigivel a longo prazo
  Parcelamentos - Fiscais 16 67.524 72.886
  Débitos c/empresas ligadas 17 18.294 18.294     _______ _______
Total do passivo não circulante  85.818 91.180
Patrimônio líquido
 Capital social 18 101.100 101.100
 Reserva legal 22 9.747 6.742
 Reserva de lucros 22 57.099  -   
 Prejuízos acumulados 22  -    (4.022)     _______ _______
Total do patrimônio líquido  167.946 103.820

     _______ _______
Total do passivo e do patrimônio líquido  311.255 244.341     _______ _______     _______ _______

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos 
Em 31/12/2020 e de 2019 - (Valores expressos em milhares de reais - R$, 

exceto quando indicado de outra forma)__________________________________________________________________
1 - Contexto operacional: HSJ Comercial S.A.(“Companhia”) é uma socieda-
de anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo 
como atividade principal a comercialização de artigos de joalheria, e relógios. 
2 - Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis:  
a) Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 foram preparadas com base nas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), observando as diretrizes ema-
nadas pela legislação societária (“Lei 6.404/76”) que incluem os novos dispo-
sitivos introduzidos pela Lei 11.638/07 e pela Lei 11.941/09, e estão em 
conformidade com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, aprovada pela Resolução CFC Nº 1.255/09. A Administração da 
companhia autorizou a conclusão da preparação das demonstrações contá-
beis em 29/04/2021. b) Bases de mensuração: As demonstrações financei-
ras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguin-
tes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: • Os instrumentos 
financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; • Os instrumentos finan-
ceiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são 
mensurados pelo valor justo; • Os ativos financeiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo. c) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa 
atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores aproximados 
para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 3 - Principais 
políticas contábeis aplicadas: As políticas contábeis descritas abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Com-
preendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações finan-
ceiras. Essas aplicações estão demonstradas pelo seu valor justo nas datas 
dos balanços com vencimentos inferiores a 90 dias, sem prazos fixados para 
resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, 
acrescidos dos rendimentos apurados até as datas dos balanços, que não 
excede o valor de mercado. b) Clientes: As contas a receber de clientes são 
registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas 
de mercadorias, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provi-
são para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em análise 
individual dos valores a receber e em montantes considerados pela adminis-
tração, necessária e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização des-
ses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de 
créditos de clientes devedores ou de mudança na situação financeira de clien-
tes. No exercício social de 2020, após análise detalhada, a administração op-
tou por não constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa por consi-
derar irrelevante o risco de perdas. O ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua re-
alização. c) Estoque: Os estoques estão demonstrados pelo menor valor en-
tre o valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso normal dos 
negócios, menos as despesas estimadas para realizar a venda) e o preço 
médio de aquisição. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou ob-
soletos são constituídas quando consideradas necessárias pela administra-
ção. A companhia custeia seus estoques usando a média ponderada. d) In-
vestimentos: Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método 
de equivalência patrimonial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de 
custo, e o seu valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimen-
to da participação da Companhia nas variações patrimoniais das investidas, 
geradas após a aquisição. A participação da companhia nos lucros ou prejuí-
zos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado do exer-
cício e sua participação nos outros resultados abrangentes é reconhecida de 
forma reflexa diretamente no patrimônio líquido. Quando a participação da 
companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil 
do investimento, incluindo quaisquer ativos de longo prazo que, na essência 
constituam parte do investimento na coligada, a companhia não reconhece 
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações legais ou cons-
trutivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por conta da coligada.  
e) Imobilizado: Demonstrado ao valor de custo deduzido de depreciação e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação des-
ses ativos tem início quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o 
valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmen-
te baixado (exceto para terrenos e construções em andamento). A vida útil 
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no 
fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. O item do imobilizado é baixado após a alie-
nação ou quando não há benefício econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item 
do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na 
venda e o valor contábil do ativo, e reconhecidos no resultado. Os custos de 
empréstimos atribuídos diretamente à aquisição, construção ou produção de 
ativos qualificáveis, os quais levam, necessariamente, um período de tempo 
substancial para ficar prontos para uso ou venda pretendida, são acrescenta-
dos ao custo de tais ativos até a data em estejam prontos para uso ou venda. 
Quando parte de um item de imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado.  
f)	 Instrumentos	 financeiros:	 A administração da companhia determina a 
classificação de seus instrumentos financeiros no reconhecimento inicial. De-
pendendo da finalidade para qual os instrumentos financeiros foram adquiri-
dos, a companhia classifica-os em: • Ativo ou passivo avaliado a valor justo 
por meio do resultado: São ativos e passivos adquiridos ou incorridos princi-
palmente para a finalidade de venda ou recompra em prazo muito curto;  
• Mantidos até o vencimento: São ativos financeiros não derivativos, com 
pagamentos fixos, ou determináveis, com vencimentos definidos e que a 
Companhia tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento. 
• Empréstimos e recebíveis: São os instrumentos não derivativos com paga-
mentos fixados ou determináveis que não estão cotados em mercado de ativo, 
ou seja, são as operações de créditos comerciais da Companhia. g) Provi-
sões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou presumidas) resul-
tantes de eventos passados em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja a liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão 
é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação 
no fim de cada exercício, considerando os riscos e as incertezas relativas a 
obrigação. 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, o reembolso for virtualmente 
certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. h) Imposto de renda 
e contribuição social - correntes e diferidos: Correntes: O Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente de  
R$ 240.000,00, para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para con-
tribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As declarações de 
impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um 
período de cinco anos da data da declaração. Diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% para o imposto de renda e 9 % de con-
tribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base negati-
va. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os cor-
respondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças tem-
porárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas 
ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstra-
ções contábeis. Em 31/12/2020 a companhia não possuía base de cálculo 
para o imposto de renda e contribuição social, diferidos. i) Partes relaciona-
das: No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídos 
entre partes relacionadas, oriundas de operações mercantis de compra e ven-
da de mercadorias e serviços, e operações de mútuos pactuados em condi-
ções normais de mercado para operações semelhantes. j) Outros ativos e 
passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.  
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou 
liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstra-
dos como não circulante. k) Apuração das receitas e despesas: As receitas 
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, além de conside-
rar os rendimentos, os encargos e os efeitos de acordo com os índices e taxas 
oficiais sobre os ativos e passivos ao valor de realização, quando aplicável.  
l)	Demonstração	dos	fluxos	de	caixa:	A demonstração dos fluxos de caixa 
foi preparada pelo método indireto. 4 - Caixa e equivalentes de caixa:  
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir: 
    2020 2019    _______ ______
Caixa 50.548 52.294
Bancos conta movimento 4.078 12.773
Aplicações financeiras 49.003 4.772    _______ ______
    103.629 69.839    _______ ______    _______ ______

5 - Clientes: Posição registrada em 31/12/2020 e 2019 corresponde às ru-
bricas abaixo relacionadas, referente às vendas de mercadorias e serviços 
conforme demonstrativo a seguir: 2020 2019    ______ ______
Crediário 10.709 12.008
Duplicatas a receber 36 133
Contas a receber - serviços 81 101    ______ ______
    10.826 12.242    ______ ______    ______ ______
Em 2020 após análise detalhada optou-se por não constituir provisão para 
devedores duvidosos por considerar irrelevante o risco de perdas. 6 - Esto-
ques de mercadorias: Os valores registrados em 31/12/2020 e 31/12/2019 
correspondem em sua totalidade ao estoque de mercadorias para revenda 
adquiridas de terceiros. A companhia custeia os seus estoques utilizando o 
critério da média ponderada das compras. 7 - Impostos a recuperar: Refe-
re-se aos saldos de impostos e contribuições que poderão ser deduzidos dos 
pagamentos futuros da mesma natureza, ou compensados com impostos e 
contribuições, conforme legislação vigente. 2020 2019    ______ _____
ICMS a compensar / recuperar 1.674 1.751
COFINS a compensar /  recuperar 36.129 103
PIS a compensar /  recuperar 6.938 22
IRPJ a compensar /  recuperar 2.507 1.047
CSLL a compensar /  recuperar 94 73
Outros impostos a compensar / recuperar 1  -    ______ _____
    47.343 2.996    ______ _____    ______ _____
8 - Despesas antecipadas: Os saldos das despesas antecipadas são de-
monstrados a seguir: 2020 2019    ____ ____
Propaganda -    972
Aluguéis 260  -      ____ ____
    260 972    ____ ____    ____ ____
9 - Créditos com empresas ligadas: As posições apresentadas em 
31/12/2020 e 31/12/2019 correspondem a mútuos concedidos às empresas 
ligadas. 10 - Imobilizado: O Ativo Imobilizado está composto conforme de-
monstrativo apresentado a seguir:
    Taxa de Saldo    Saldo
    Depre- em    em
    ciação 31/12/ Adi- Bai- Depre- 31/12/
Bem Anual (%) 2019 ção xas ciação 2020________________________ _________ ______ ____ _____ ______ _______
Custo
Veículos  -  1.124  -    (224)  -    900
Móveis e utensílios  -  8.635 23 (377)  -    8.281
Máq., equip. e ferramentas  -  560 1 (57)  -    504
Instalações diversas  -  2.476 14 (22)  -    2.468
Benfeitorias em Bens de Terceiros - 1.531  -    (1.132)  -    399
Equipamento de informática  -  1.054  -    (56)  -    998     ______ ____ _____ ______ _______
     15.380 38 (1.868)  -    13.550     ______ ____ _____ ______ _______
Depreciação acumulada
Veículos 20 (1.009)  -     224  (45) (830)
Móveis e utensílios 10 (6.235)  -     349  (677) (6.563)
Máq., equip. e ferramentas 10 (510)  -     57  (23) (476)
Instalações diversas 10 (1.309)  -     9  (245) (1.545)
Benfeitorias em Bens de Terceiros - (1.160)  -     1.132   (211) (239)
Equipamento de informática 20 (826)  -    45 (79) (860)     ______ ____ _____ ______ _______
     (11.049)  -     1.816  (1.280) (10.513)     ______ ____ _____ ______ _______
Custo líquido  4.331 38 (52) (1.280) 3.037     ______ ____ _____ ______ _______     ______ ____ _____ ______ _______
11 - Fornecedores: Composição dos valores de fornecedores conforme de-
monstrativo a seguir: 2020 2019    ______ ______
Fornecedores de mercadorias 8.396 15.548
Fornecedores - consignações 93 82
Fornecedores - concessionárias  -    6
Fornecedores - aluguéis e uso e consumo 6.080 5.879
Fornecedores - pessoas físicas  -    1    ______ ______
    14.569 21.516    ______ ______    ______ ______
12 - Débitos com empresas ligadas: Composição dos débitos com empresas 
ligadas conforme demonstrativo apresentado a seguir: 2020 2019    _____ _____
Contas a pagar - H. Stern 126 3
Conta Corrente - Rivoli  1.382 1.010    _____ _____
    1.508 1.013    _____ _____    _____ _____
13 - Adiantamentos de clientes: Os saldos dos adiantamentos de clientes 
são demonstrados a seguir: 2020 2019    _____ _____
Certificados de presentes 905 840
Sinal de reserva 6.411 3.130
Nelly Joias e Curiosidades  -    98
Serviços a executar 173  -    _____ _____
    7.489 4.068    _____ _____    _____ _____
14 - Impostos e contribuições a recolher: Os impostos e contribuições a 
recolher nos exercícios em 31/12/2020 e 31/12/2019 estão apresentados a 
seguir: 2020 2019    ______ _____
ICMS a recolher 7.910 5.448
COFINS a recolher 2.508 1.851
PIS a recolher 518 401
Impostos retidos na fonte  732 835
IRPJ a recolher 4.545 54
CSLL a recolher 1.775 117    ______ _____
    17.988 8.706    ______ _____    ______ _____
15 - Encargos e obrigações trabalhistas: Em 31/12/2020 e 31/12/2019 os 
saldos que compõem os encargos e obrigações trabalhistas estão apresenta-
dos a seguir: 2020 2019    _____ _____
FGTS a recolher 344 328
INSS a recolher 1.012 1.052
INSS retido na fonte 7 7
Provisão de férias 2.639 3.046
Provisão FGTS s/férias 210 243
Provisão INSS s/férias 707 816    _____ _____
    4.919 5.492    _____ _____    _____ _____
16 - Parcelamentos Fiscais: 16.1 - Representa 161 parcelas do parcelamen-
to de débitos concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com 
o Artigo 1º da Lei 11.941/2009, a terminar em outubro/2024. 16.2 - Repre-
senta 180 parcelas do parcelamento de débitos concedido pela Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com a Lei 12.996/2014, a termi-
nar em outubro/2029. 16.3 - Representa 150 parcelas do parcelamento de 
débitos concedido pela Receita Federal do Brasil - RFB, de acordo com o 
Artigo 2º, inciso III, alínea b, da Lei 13.496 de 2017, a terminar em Abril/2029.  
16.4 - Representam parcelamentos de ICMS, concedidos em caráter excep-
cional pelos fiscos estaduais, em auxílio as empresa, face a pandemia da 
COVID-19. O número de parcelas é variado. Resumo dos parcelamentos 
Fiscais: Os parcelamentos descritos estão consolidados pela RFB e fiscos 
estaduais, e realizados conforme demonstrado a seguir:

Exercício 2020__________________________________________________________________
    Lei Lei Lei
    11.941/ 12.996/ 13.496/ Fisco
Modalidade 2009 2014 2017 Estadual Totais________________ ______ _______ ______ ________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  4.929 110.730
Variação Monetária  2.811  29.322  2.373  63 34.569
Pagtos realizados  (4.498)  (53.731)  (7.697) (831)  (66.757)    ______ _______ ______ ________ ________
Saldo a Pagar  2.208  60.899 11.274  4.161 78.542    ______ _______ ______ ________ ________    ______ _______ ______ ________ ________
Curto Prazo  576  6.902  1.241  2.299 11.018
Longo Prazo  1.632  53.997  10.033 1.862 67.524    ______ _______ ______ ________ ________
Totais  2.208  60.899  11.274  4.161 78.542    ______ _______ ______ ________ ________    ______ _______ ______ ________ ________

Exercício 2019__________________________________________________________________
    Lei Lei Lei
    11.941/ 12.996/ 13.496/ Fisco
Modalidade 2009 2014 2017 Estadual Totais________________ ______ _______ ______ ________ ________
Vr. Parcelado  3.895  85.308  16.598  0 105.801
Variação Monetária  2.773  28.046  2.071  0 32.890
Pagtos realizados  (3.925)  (46.869)  (6.465) 0  (57.259)    ______ _______ ______ ________ ________
Saldo a Pagar  2.743  66.485 12.204  0 81.432    ______ _______ ______ ________ ________    ______ _______ ______ ________ ________
Curto Prazo  568  6.768  1.210  0 8.546
Longo Prazo  2.175  59.717  10.994 0 72.886    ______ _______ ______ ________ ________
Totais  2.743  66.485  12.204  0 81.432    ______ _______ ______ ________ ________    ______ _______ ______ ________ ________
17 - Débitos com empresas ligadas: Esta rubrica demonstra os saldos de 
mútuos contraídos com empresas ligadas. 18 - Capital social: O capital social 
da empresa corresponde ao montante de R$101.100 e está representado por 

101.100.000 ações ordinárias totalmente integralizadas, com valor nominal de 
R$ 1,00 (hum real) cada uma. 19 - Receita líquida: 2020 2019    _______ _______
Receita bruta de vendas e serviços 253.227 294.157
(-) Devoluções descontos e outros (18.920) (23.346)
(-) Impostos incidentes sobre as vendas (48.673) (56.928)    _______ _______
    185.634 213.883    _______ _______    _______ _______
20 - Despesas por natureza: 20.1 - Despesas administrativas:
    2020 2019    _______ _______
Prediais (27.649) (33.367)
Segurança patrimonial (35) (175)
Seguros (2) (2)
Prestação de serviços (1.627) (4.041)
Informática (609) (284)
Veículos (101) (76)
Comunicação (691) (814)
Viagens (149) (820)
Fretes e logística (783) (171)
Gerais (2.508) (2.448)
Legais e Jurídicas (39) (69)    _______ _______
    (34.193) (42.267)    _______ _______    _______ _______
20.2 - Pessoal e encargos:  2020 2019    _______ _______
Remuneração dos administradores (2.604) (3.090)
Proventos (29.529) (34.714)
FGTS (2.052) (2.484)
INSS (7.167) (8.745)
Vale transporte (353) (522)
PAT (2.145) (2.508)
Assistência médica e social (1.873) (2.041)
Previdência complementar (10)  -   
Salário família (6) (4)
Salário maternidade (112) (159)
Seguro de vida (24) (24)
Benefícios diversos (41) (73)
Treinamentos e cursos (2) (7)
Outras despesas com pessoal (21) (24)    _______ _______
    (45.939) (54.395)    _______ _______    _______ _______
20.3 - Despesas c/ vendas: 2020 2019    ______ _______
Propaganda e publicidade (4.840) (11.569)
Despesas gerais com vendas (248) (580)    ______ _______
    (5.088) (12.149)    ______ _______    ______ _______
28.4 - Despesas Tributárias:  2020 2019    ______ ______
ICMS (5.052) (2.940)
PIS (294) (15)
COFINS (1.800) (77)
Contribuição Sindical patronal (40) (66)
Multas de mora (388) (51)
Taxas e impostos diversos (47) (94)
Multas p/ Infrações Fiscais (14) (8)    ______ ______
    (7.635) (3.251)    ______ ______    ______ ______
20.5 - Reversão / (-) Provisão para férias e encargos: 2020 2019    ____ ____
Provisão para férias 407 (202)
FGTS sobre férias 32 (16)
INSS sobre férias 109 (54)    ____ ____
    548 (272)    ____ ____    ____ ____
20.6 - Depreciações e amortizações: 2020 2019    ______ ______
Depreciações e amortizações (1.280) (1.846)    ______ ______
    (1.280) (1.846)    ______ ______    ______ ______
20.7 - Outras receitas/ (-) Despesas: 2020 2019    ______ _____
Outras receitas
 Despesas reavidas 45.612 38
 Aluguéis de ativos entre empresas ligadas 312 441
 Indenizações de seguros 4  -   
 Outras receitas eventuais 12 153
 Ganho na Venda de bens de ativos permanentes 110 128
Outras despesas 
 Perdas diversas (755) (43)
 Baixa de bens (21) (928)    ______ _____
 Resultado líquido das outras receitas/despesas 45.274 (211)    ______ _____    ______ _____
21 - Resultado Financeiro:  2020 2019    ______ _____
Receitas	financeiras	
 Juros ativos 177 246
 Receitas de aplicações financeiras 589 382
 Descontos obtidos 3.635 7
 Variações monetárias 28.826 6
 Juros s/ mútuos com pessoas ligadas 11.085  -   
 Outras receitas financeiras  55 159
Despesas	financeiras	
 Juros passivos (116) (9)
 Variações cambiais - (3)
 Despesas bancárias (35) (52)
 IOF (21) (22)
 Variações monetárias (1.683) (3.560)
 Despesas com cartão de crédito (2.922) (3.301)
 Descontos concedidos (133) (25)
 Aluguel de terminal de cartão de crédito (164) (167)
 Outras despesas financeiras (5) (3)    ______ _____
Resultado	financeiro	líquido	 39.288	 (6.342    ______ _____    ______ _____
22 - Destinação do resultado e constituição de reservas: O lucro apurado 
ao final do exercício em parte será destinado para compensar os prejuízos 
acumulados e o saldo líquido remanescente após a constituição da reserva 
legal será lançado na conta de reserva de lucros. 2020 ______
Prejuízos acumulados (4.022)
Resultado do exercício 64.126 ______
Saldo a transferir para reserva de lucros 60.104 ______
Constituição da reserva legal (5%) 3.005 ______ ______
23 - Cobertura de seguros: A Companhia mantém apólices de seguros con-
tratados junto a algumas das principais seguradoras do país, que foram defi-
nidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e 
o grau de risco envolvido.

Roberto Stern
Diretor Presidente

Luiz Carlos Rodrigues Machado
Contador - CRC - RJ 067.810/O-6
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